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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 
 

Τίτλος εργασίας:  Διαταραχές ύπνου κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης και επιπτώσεις 
στην έκβαση του τοκετού και την υγεία του νεογνού. 

Της: Μιχελή Αικατερίνης  

Υπό τη επίβλεψη των: 1.  Λήδα Χατζή 

 2. Κογεβίνας Μανόλης 

 Ημερομηνία: Νοέμβριος 2010 

 

Εισαγωγή: Οι διαταραχές ύπνου είναι συχνό φαινόμενο κατά τη διάρκεια της κύησης 
και πιθανά να σχετίζονται με επιπλοκές στην υγεία της μητέρας και του εμβρύου. Η 
σχέση των διαταραχών ύπνου κατά την κύηση με τις αρνητικές εκβάσεις τοκετού δεν 
έχει ακόμη καθοριστεί και οι μηχανισμοί που εμπλέκονται δεν έχουν αποσαφηνιστεί 
πλήρως.  

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να μετρήσει τον επιπολασμό των διαταραχών του 
ύπνου κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης στην προοπτική μελέτη μητέρας 
παιδιού (Μελέτη Ρέα), στην Κρήτη και να διερευνήσει τη σχέση των διαταραχών 
αυτών με την έκβαση του τοκετού και την υγεία του νεογνού (προωρότητα, χαμηλό 
βάρος γέννησης, υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη).  

Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 1086 γυναίκες με μονήρη κύηση, οι οποίες 
συμμετείχαν στη Μελέτη Μητέρας Παιδιού Κρήτης, “Μελέτη Ρέα” και είχαν πλήρη 
δεδομένα για τις συνήθειές ύπνου στο τρίτο τρίμηνο της κύησης και για την έκβαση 
του τοκετού. Από τις συμμετέχουσες ζητήθηκε να συμπληρώσουν λεπτομερή 
ερωτηματολόγια που αφορούσαν δημογραφικά, ιατρικά χαρακτηριστικά και 
συνήθειες ύπνου στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Οι πληροφορίες κατά τον 
τοκετό λήφθηκαν από ανθρωπομετρήσεις και ιατρικά δεδομένα. Για τη στατιστική 
ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στις συνήθειες του ύπνου κατά την κύηση και την 
έκβαση τοκετού/ανάπτυξη νεογνού, χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα πολυπαραγοντικής 
λογαριθμικής δυωνυμικής παλινδρόμησης, ελέγχοντας για πιθανούς συγχυτικούς 
παράγοντες. 

Αποτελέσματα: Γυναίκες με σοβαρή διαταραχή ροχαλητού, εμφάνισαν αυξημένο 
σχετικό κίνδυνο γέννησης νεογνών με χαμηλό βάρος (RR 2.58 95%CI 1.23, 5,41), και 
υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη βάρους (RR 2.01 95%CI 1.03, 3.92), έπειτα από 
έλεγχο για ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, συνήθειες καπνίσματος κατά την κύηση, 
δείκτη μάζας σώματος προ κύησης και σακχαρώδη διαβήτη κύησης. Γυναίκες με 
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στέρηση ύπνου (≤5 ώρες ύπνου) εμφάνισαν υψηλό κίνδυνο πρόωρων τοκετών (RR 
2.01, 95%CI: 1.24, 3.25), με ιδιαίτερα αυξημένο τον κίνδυνο για ιατρικώς 
συνιστώμενους πρόωρους τοκετούς (RR 3.39, 95%CI: 1.33, 8.67) έπειτα από έλεγχο 
για ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, αριθμό τοκετών, συνήθειες καπνίσματος κατά την 
κύηση, δείκτη μάζας σώματος πρό κύησης και υπέρταση κύησης.  

Συμπεράσματα:  Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι το ροχαλητό και η 
στέρηση ύπνου κατά τη διάρκεια της κύησης συσχετίζονται πιθανά με αυξημένο 
κίνδυνο υπολειπόμενης ενδομήτριας ανάπτυξης και πρόωρων τοκετών αντίστοιχα. 
Συνίσταται περαιτέρω επιδημιολογική και κλινική έρευνα για τον καθορισμό της 
σχέσης ανάμεσα στις διαταραχές ύπνου κατά την κύηση και τις αρνητικές εκβάσεις 
τοκετού. 

 

Λέξεις κλειδιά

 

: Διαταραχές ύπνου στην κύηση, ροχαλητό, στέρηση ύπνου, αρνητικές 

εκβάσεις τοκετού, υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη, πρόωροι τοκετοί, χαμηλό βάρος 

γέννησης 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Public Health & Health Care Management 
Faculty of Medicine – University of Crete 

 

6 

Abstract 
 
Title:   Sleep disorders at third trimester of pregnancy and adverse birth outcomes in 

the mother-child cohort (Rhea study)’’ 

By: Micheli Aikaterini  

Supervisors: 1. Leda Chatzi,  

  2. Kogevinas Manolis 

  

 Date: November 2010  

 
Background: Sleep disorders are common complaints among pregnant women and 
may be associated with maternal and fetal complications. The association of sleep 
disorders in pregnancy with adverse birth outcomes still remains elusive and the exact 
mechanisms involved are not well established.  

Objective: The objective of this study, was to examine the association between 
sleeping habits in the third trimester of pregnancy and adverse birth outcomes 
including low birth weight, Fetal weight Growth Restriction, and preterm births, in the 
population-based mother-child cohort study (“Rhea” Study), in Crete, Greece 2007-
2009. 

Methods: We evaluated 1086 women with singleton pregnancies, recruited in the 
“Rhea” Study, with complete data for sleeping habits and birth outcomes. Participants 
were asked to complete detailed questionnaires that covered demographic and medical 
features and sleeping habits. Information on anthropometric measures at birth was 
obtained from the hospital delivery logs and medical records. Multivariate log-
binomial regression models were used to estimate the associate between sleeping 
habits during pregnancy and the outcomes of interest, adjusting for potential 
confounders. 

Results: Women with severe snoring were at high risk for low birth weight (RR 2.58, 
95 95%CI 1.23, 5.41), and fetal weight growth restriction (RR 2.01, 95%CI: 1.03, 
3.92) neonates after adjusting for maternal age, education, smoking during pregnancy, 
pre-pregnancy BMI, and gestational diabetes. Women with sleep deprivation (≤5 
hours sleep) were at high risk for preterm births (RR 2.01, 95%CI: 1.24, 3.25), with 
the highest risk observed for medically indicated preterm births (RR 3.39, 95%CI: 
1.33, 8.67) after adjusting for maternal age, education, parity, smoking during 
pregnancy, pre-pregnancy BMI, and gestational hypertension.  

Conclusion: These findings suggest that snoring, and sleep deprivation during 
pregnancy could be associated with increased risk for intrauterine growth restriction, 
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and preterm births respectively. Further epidemiological and mechanistic evidence is 
needed. 

 
Key words

 

: sleep disorders during pregnancy, snoring, sleep deprivation, adverse birth 

outcomes, intrauterine growth restriction, preterm births, low birth weight 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
Δ.Μ.Σ: Δείκτης Μάζας Σώματος 
Σ.Δ: Σακχαρώδης Διαβήτης 
C.I: Confidence Interval - Διάστημα εμπιστοσύνης 

ESS: Epworth Sleepiness Scale – Κλίμακα Ημερήσιας Υπνηλίας 

FwGR: Fetal weight Growth Restriction – Υπολειπόμενη Ενδομήτρια Ανάπτυξη 
Βάρους 

I.C.S.D: International Classification of Sleep Disorders 

LBW: Low Birth Weight – Χαμηλό Βάρος Γέννησης 

S.D: Standard Deviation – Τυπική Απόκλιση 

RR: Relative Risk – Σχετικός Κίνδυνος 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο ύπνος αποτελεί ένα από τα ζωτικά συστατικά τόσο της σωματικής, όσο και 

της πνευματικής υγείας, ενώ ταυτόχρονα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για καλή 

ποιότητα ζωής και ευεξία.  Συνιστά φυσιολογικό και αναπόσπαστο μέρος της ζωής, 

και σε συνδυασμό με την κατάσταση αφύπνισης, σχηματίζουν έναν ενιαίο βιολογικό 

ρυθμό (Cooper, 1994).  

Συνοψίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο του ύπνου στην ζωή του ατόμου, ο Rudolf 

Steiner (1861-1925) ανέφερε ότι «ο ύπνος είναι πιο σημαντικός ακόμα και από την 

τροφή», θέση που επιβεβαιώθηκε και από νεώτερες μελέτες οι οποίες κατέδειξαν πως 

η στέρηση ύπνου  συνδέεται με βραχύτερη επιβίωση σε σχέση με την στέρηση 

τροφής (Kushida, 2005). 

Οι διαταραχές του ύπνου αποτελούν αντικείμενο μελέτης σε διάφορα 

επιστημονικά πεδία από τον προηγούμενο αιώνα και ιδιαίτερα τα τελευταία 40 έτη, 

καθώς είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά στον γενικό πληθυσμό. 

Υπολογίζεται ότι ένας στους τρεις ενήλικες, το 40% των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας καθώς και το 27% των παιδιών σχολικής ηλικίας παρουσιάζουν διαταραχές 

ύπνου. Αποτελούν ένα ιδιαίτερο ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς σχετίζονται με μια 

σειρά από διαταραχές της υγείας όπως είναι τα γνωστικά ελλείμματα, η μείωση της 

συγκέντρωσης, η παρουσία καταθλιπτικής διάθεσης, ενώ έχει βρεθεί πως γενικότερα 

συνδέονται με χρόνιες καταστάσεις υγείας όπως η αρτηριακή υπέρταση, ο 

σακχαρώδης διαβήτης, διάφορα καρδιαγγειακά προβλήματα, και πιθανόν συνδέονται 

και με αυξημένη θνησιμότητα. (Franklin et al, 2000; Gislason et al, 1993; Bliwise et 

al, 1991).  

Οι διαταραχές ύπνου, σύμφωνα με την Διεθνή Ταξινόμηση Διαταραχών 

Ύπνου  (International Classification of Sleep Disorders - ICSD 2007),  διακρίνονται 

σε 4 κατηγορίες: 

α) Δυσυπνίες: Πρόκειται για διαταραχές που χαρακτηρίζονται από δυσκολία 

επέλευσης ή διατήρησης του ύπνου ή εκσεσημασμένη υπνηλία (αϋπνία – υπερυπνία – 

ναρκοληψία - συνδεόμενη με την αναπνοή διαταραχή του ύπνου - διαταραχή του 

κιρκαδιανού ρυθμού του ύπνου),  

 Διαταραχές του ύπνου 
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β) Παραϋπνίες: Πρόκειται για διαταραχές που χαρακτηρίζονται από έγερση 

και μετάβαση σε όψιμα στάδια του ύπνου (διαταραχή ενυπνίου τρόμου, διαταραχή 

υπνοβασίας),  

γ) Διαταραχές του ύπνου συνδεόμενες με άλλη ψυχική διαταραχή, δηλαδή με 

την παρουσία ψυχοπαθολογίας (αγχώδους, καταθλιπτικού, σωματοποιητικού 

και ιδεοψυχαναγκαστικού τύπου),  

δ) Διαταραχές του ύπνου οφειλόμενες σε γενικές σωματικές καταστάσεις 

(καρδιαγγειακά νοσήματα, παθήσεις του αναπνευστικού, διαταραχές του 

ουροποιογεννητικού, ενδοκρινικές ή νευρομυικές διαταραχές).  

Η αϋπνία είναι η πιο συχνή μορφή διαταραχών ύπνου και επηρεάζει το 15% 

του πληθυσμού, με τις γυναίκες να βρίσκονται περισσότερο σε κίνδυνο. Ως αϋπνία 

ορίζεται η επαναλαμβανόμενη δυσκολία στην επέλευση, διάρκεια και/ή διατήρηση 

του ύπνου, με αίσθημα μη αναζωογονητικού ύπνου, παρά την ύπαρξη κατάλληλων 

συνθηκών που ευνοούν την έλευσή του (χρόνος, περιβάλλον, εξωτερικοί 

παράγοντες), ενώ έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση κάποιας μορφής ημερήσιας 

δυσλειτουργικότητας  (ICSD, 2007). 

Ο όρος «ημερήσια δυσλειτουργικότητα» περιλαμβάνει την εμφάνιση 

καταστάσεων όπως εξάντληση ή αδιαθεσία, μείωση της προσοχής ή της 

συγκέντρωσης, διαταραχές της μνήμης, φτωχή απόδοση σε κοινωνικές ή 

επαγγελματικές δραστηριότητες, ημερήσια υπνηλία, διαταραχές της διάθεσης, 

ευερεθιστότητα, καθώς και εκδηλώσεις σωματικού τύπου όπως κεφαλαλγία, 

γαστρεντερικές διαταραχές, ένταση. 

 O επιπολασμός της ημερήσιας υπνηλίας κυμαίνεται από 5-10%, ενώ δεν 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία διαφορά ανάμεσα στα δυο φύλα. (ICSD, 2007).  

Ένας από τους πλέον επιβαρυντικούς παράγοντες που ενοχοποιούνται για την 

εμφάνιση διαταραχών ύπνου, με απώτερο αποτέλεσμα την παρουσία καταστάσεων 

ημερήσιας δυσλειτουργικότητας όπως η ημερήσια υπνηλία, είναι το Σύνδρομο 

Υπνικής Άπνοιας (Sleep Apnea Syndrome), τo οποίo χαρακτηρίζεται από περιοδικά 

επαναλαμβανόμενα επεισόδια άπνοιας κατά τον ύπνο.  

Το σύνδρομο αυτό διακρίνεται σε τρεις τύπους, την αποφρακτική υπνική 

άπνοια (Obstructive Sleep Apnea), την κεντρική (central) υπνική άπνοια και την 

μικτή (mixed) υπνική άπνοια. Από αυτούς, ο πιο συχνός τύπος είναι η αποφρακτική 
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υπνική άπνο ια, με επιπολασμό  πο υ για το υς άνδρες είναι 4 % ενώ για τις γυναίκες 

είναι 2% (ICSD, 2007; Brain et al., 2001). 

Οι πιο συχνές κλινικές εκδηλώσεις της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας 

περιλαμβάνουν:    

- υποτροπιάζον, συστηματικό ροχαλητό, συχνά δυνατό, 

- άπνοιες, αντιληπτές από τους άλλους, που συχνά διακόπτουν το ροχαλητό 

και τελειώνουν με ρουθούνισμα,  

- αίσθημα πνιγμού/ασφυξίας, που δυνητικά αφυπνίζει τον ασθενή 

- επακόλουθη ημερήσια υπνηλία,  

- αλλαγές στην προσωπικότητα και  

- νυκτουρία (συχνή ούρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας). 

Από αυτές τις κλινικές εκδηλώσεις, το ροχαλητό (snoring), χαρακτηρίζεται 

από αυξημένη αντίσταση του ανώτερου αναπνευστικού με αποτέλεσμα την εμφάνιση 

της αποφρακτικής άπνοιας. (Franklin et al, 2000). Σε πολλές μελέτες αναφέρεται πως 

η εμφάνιση του συνδρόμου της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας αυξάνει για τις 

γυναίκες κατά τη μέση ηλικία, με την εμφάνιση ροχαλητού (snoring) και ημερήσιας 

υπνηλίας. (ΙCDS, 2007; Mindel & Jacobson 2000; Franklin et al, 2000; Guilleminault 

et al, 1988; Gislason et al, 1993). 

Η εμφάνιση αλλά και η βαρύτητα του συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής 

άπνοιας επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες, ανάμεσα στους οποίους έχουν 

τεκμηριωθεί το αυξημένο σωματικό βάρος, το ενεργό κάπνισμα και η ηλικία. 

Αναφορικά με τις γυναίκες, παρατηρείται πως οι σημαντικές φυσιολογικές και 

ορμονικές αλλαγές που επισυμβαίνουν κατά τα διαφορετικά στάδια της ζωής τους, 

σχετίζονται αλλά και ευνοούν τις διαταραχές του ύπνου (Moline et al, 2003). 
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2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 

 

Κατά την κύηση, πλήθος φυσιολογικών και λειτουργικών αλλαγών στο σώμα 

της εγκύου επηρεάζουν ποιοτικά αλλά και ποσοτικά τον ύπνο της. Σύμφωνα με 

αναφορές από την διεθνή βιβλιογραφία, η συχνότητα εμφάνισης των μεταβολών 

αυτών του ύπνου κυμαίνεται από 13-20% κατά το πρώτο τρίμηνο και έως 66-90% 

κατά το τρίτο τρίμηνο (Chang et al, 2009; Moline et al, 2003).  

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Διαταραχών Ύπνου, (American Sleep Disorders 

Association - ASDA) υποστηρίζει την ύπαρξη «διαταραχών ύπνου σχετικών με την 

εγκυμοσύνη». (ICSD, 2007). Συγκεκριμένα, οι διαταραχές αυτές εκδηλώνονται κατά 

το  πρώτο  τρίμηνο της κύησης υπό  την μο ρφή εμφάνισης ημερήσιας υπνηλίας και 

έντονης αύξησης της διάρκειας του ύπνου, η οποία σταδιακά μειώνεται, ενώ στο 

τελευταίο τρίμηνο της κύησης ο ύπνος της εγκύου διαρκεί λιγότερο, είναι 

περισσότερο διαταραγμένος, και συνοδεύεται από νυχτερινές αφυπνίσεις. (ICSD, 

2007; Moline et al, 2003; Hedman et al, 2002; Mindel & Jacobson 2000). 

Παράλληλα, στο 1/3 των εγκύων παρατηρείται αύξηση της συχνότητας εμφάνισης 

του συνδρόμου των ανήσυχων ποδιών κατά την περίοδο της κύησης (ICSD, 2007; 

Hedman et al, 2002) 

Όσον αφορά την χρονική εμφάνιση των διαταραχών ύπνου κατά τη διαδρομή 

της κύησης, φαίνεται πως κυριαρχούν κατά το πρώτο και το τρίτο τρίμηνο, και η 

αντίληψη αυτή αιτιολογείται με βάση τις ορμονικές και βιοχημικές αλλαγές που 

επισυμβαίνουν κατά το πρώτο τρίμηνο καθώς και λόγω της φυσικής κακουχίας που 

συνοδεύει το τέλος της κύησης (ICSD, 2007;  Mindel & Jacobson 2000).  

2.1. Η αρχιτεκτονική του ύπνου κατά τη διάρκεια της κύησης 

Ανάμεσα στις ορμονικές και βιοχημικές αλλαγές που προκαλούν διαταραχές 

στην αρχιτεκτονική του ύπνου της εγκύου αναφέρεται η αύξηση των επιπέδων 

οιστρογόνων και προγεστερόνης, που σχετίζονται με τη μείωση του ύπνου REM 

(Sarma, 2004; Sahota et al, 2003; Santiago et al, 2001) καθώς και η ελάττωση των 

επιπέδων της κορτιζόλης που ανιχνεύεται σε μειωμένα επίπεδα σε έγκυες γυναίκες 

που παρουσιάζουν φτωχό ύπνο. (Sarma, 2004; Sahota et al, 2003; Santiago et al, 

2001). Επίσης, η μείωση των επιπέδων φεριτίνης, συνδέεται με την αύξηση της 

συχνότητας εμφάνισης του συνδρόμου ανήσυχων ποδιών. (Hedman et al, 2002). 
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Οι φυσιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της κύησης και 

επηρεάζουν τον ύπνο, συνήθως αποδίδονται σε καταστάσεις όπως η δυσκολία της 

εγκύου να βρει μια βολική θέση, ο πόνος στην μέση, οι κινήσεις του εμβρύου που 

συνεχώς μεγαλώνει, η συχνότερη πίεση του ουροποιητικού συστήματος, το αίσθημα 

καύσου και οι νυχτερινές μυϊκές κράμπες (ICSD, 2007; Hedman et al, 2002; Santiago 

et al, 2001; Mindel & Jacobson, 2000). Επιπλέον, οι διαταραχές του ύπνου 

επιτείνονται από συνοδές καταστάσεις όπως το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, που 

είναι συχνό φαινόμενο κατά την κύηση, και φαίνεται πως αποτελεί αιτία για τη 

δυσκολία διατήρησης του ύπνου και κατά συνέπεια την πρόκληση αϋπνίας (Santiago 

et al, 2001). 

 

 

2.2. Διαταραχές του ύπνου και αναπνευστικό σύστημα κατά τη διάρκεια της 

κύησης 

Κατά την περίοδο της κύησης, συμβαίνουν διάφορες αλλαγές στο 

αναπνευστικό σύστημα μέσω διάφορων μηχανικών και βιοχημικών μηχανισμών. 

Όσον αφορά τους αεραγωγούς, ιδιαίτερα κατά το πρώτο τρίμηνο, 

παρατηρούνται αλλαγές στην αναπνευστική βλέννη λόγω υπεραιμίας και 

υπερέκκρισης, καθώς και οίδημα των βλεννογόνων. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν 

προδιαθεσικούς παράγοντες για εμφάνιση ροχαλητού (snoring) και για εμφάνιση 

αποφρακτικών φαινομένων που εντοπίζονται κυρίως στους  ανώτερους αεραγωγούς. 

Η λειτουργικότητα των μεγάλων αεραγωγών διαφυλάσσεται, αλλά κατά τον 

τελευταίο μήνα της κύησης εμφανίζεται ένα ποσοστό απόφραξης των μικρότερων 

αεραγωγών που είναι μεγαλύτερο και επηρεάζει την υπολειπόμενη λειτουργική 

χωρητικότητα των πνευμόνων. 

Η υπολειπόμενη λειτουργική χωρητικότητα (Functional Residual Capacity – 

FRC) ελαττώνεται λόγω μείωσης του εφεδρικού όγκου εκπνοής (expiratory reserve 

volume) και κατά συνέπεια ελαττώνονται τα αποθέματα οξυγόνου με αποτέλεσμα να 

προκαλούνται αλλαγές στην μεταφορά του αρτηριακού οξυγόνου σχετιζόμενες 

πιθανόν με αναπνευστικές διαταραχές σαν αυτές που μπορεί να εμφανιστούν κατά 

τον ύπνο. (Santiago et al, 2001). 



Public Health & Health Care Management 
Faculty of Medicine – University of Crete 

 

14 

Το οίδημα στους βλεννογόνους του ανώτερου αναπνευστικού και τα 

φαινόμενα υπεραιμίας και υπερέκκρισης της αναπνευστικής βλέννης, φαίνεται να 

σχετίζονται αιτιολογικά με την αύξηση των επιπέδων των οιστρογόνων που 

παρατηρείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι μεταβολές αυτές επιφέρουν ως 

ένα βαθμό στένωση των αεραγωγών του ανώτερου αναπνευστικού, με αποτέλεσμα 

την αύξηση της αντίστασης στη ροή του αέρα κατά την αναπνοή (Venkata, 2009; 

Leung et al, 2005; Sharma & Franko 2004; Edwards et al, 2002; Scotland, 2006). 

Επιπλέον, η διαφραγματική λειτουργία επηρεάζεται εξαιτίας της διατεταμμένης 

μήτρας, έχοντας σαν αποτέλεσμα την μείωση της λειτουργικής υπολειπόμενης 

χωρητικότητας (FRC) (Leung et al, 2005; Edwards et al, 2002; Maasilta et al, 2001).  

Η εμφάνιση ή/και ο βαθμός βαρύτητας των αλλαγών αυτών φαίνεται να είναι 

συχνότερη κυρίως σε έγκυες γυναίκες με σωματομετρικά χαρακτηριστικά 

προδιαθεσικά για διαταραχές της αναπνοής όπως αυξημένος δείκτης μάζας σώματος 

και περιφέρεια λαιμού. (Ursavas & Karadag 2007; Franklin et al, 2000) 

Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι οι αλλαγές αυτές μπορεί 

να έχουν σημαντικές συνέπειες και στην οξυγόνωση του εμβρύου κατά τη διάρκεια 

του ύπνου. (Venkata & Venkateshiah 2009; Santiago et al, 2001; Brain et al, 2001; 

Joel-Cohen & Schoenfield, 1978).  

Αν και δεν είναι γνωστός ο επιπολασμός των διαταραχών ύπνου κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης, μελέτες αναφέρουν συνεχή αύξηση της επίπτωσης, και 

ιδιαίτερα της συχνότητας εμφάνισης ροχαλητού (snoring), όσο εξελίσσεται η κύηση 

(12-28%) (Sharma & Franco, 2004; Edwards et al, 2002; Franklin et al, 2001; 

Hedman et al, 2001; Santiago et al, 2001).  

Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν πως περιοδικά και επαναλαμβανόμενα 

επεισόδια αναπνευστικών διαταραχών κατά τη διάρκεια του ύπνου σχετίζονται με 

επιπλοκές το υ αγγειακο ύ συστήματο ς κατά την κύηση ό πως η υπέρταση,  η 

περιφερική αγγειοσύσπαση και η μητρική υποξυγοναιμία, οι οποίες επηρεάζουν την 

υγεία της μητέρας, του εμβρύου αλλά και του νεογνού. (Venkata & Venkateshiah, 

2009;   Edwards et al, 2002; Santiago et al, 2001). 
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2.3.α. Διαταραχές αναπνοής 

2.3. Διαταραχές του ύπνου πο υ σχετίζο νται με την υγεία το υ εμβρύου και το υ 

νεογνού. 

 

Οι διαταραχές της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου φαίνεται πως 

επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του εμβρύου, τόσο κατά την ενδομήτρια ζωή 

(υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη, αλλαγές στην καρδιακή συχνότητα του 

εμβρύου, προγεννητικός θάνατος), όσο και περιγεννητικά (λιποβαρές βρέφος, 

πρόωροι τοκετοί, χαμηλό σκορ κλίμακας Apgar, περιγεννητικές επιπλοκές). 

Βιβλιογραφικές αναφορές από case reports που περιγράφουν περιπτώσεις 

εγκύων με διαγνωσμένο σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, δείχνουν πως το 

συστηματικό, υποτροπιάζον ροχαλητό μπορεί να προκαλέσει περιγεννητικά αρνητικά 

αποτελέσματα κύησης όπως υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη και λιποβαρές 

νεογνό (Charbonneau et al, 1991; Schoenfeld et al, 1989; Joel-Cohen & Schoenfield 

1978). Σε άλλες αναφορές φαίνεται πως εξαιτίας του παρατεταμένου ροχαλητού 

δύναται να προκληθούν άμεσες επιπλοκές στο μητρικό καρδιοαναπνευστικό ισοζύγιο 

(cardio-respiratory reserve), καθώς και έμμεσες επιπλοκές στο έμβρυο, με σημαντικές 

αλλαγές στην καρδιακή του λειτουργία, ακόμη και εμβρυικό θάνατο. (Roush & Bell, 

2004; Brain et al, 2001; Schoenfeld et al, 1989; Joel-Cohen & Schoenfield, 1978). 

Σε μια αναδρομική μελέτη επιπολασμού, των Franklin και συνεργατών, 

αναφέρθηκε πως οι μητέρες που ανέφεραν ταχτική διαταραχή ροχαλητού, είχαν 

περισσότερα ποσοστά γεννήσεων νεογνών με υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη ή 

Apgar σκορ <7 για το 1ο και το 5ο λεπτό. Η  υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη είχε 

τριπλάσια πιθανότητα εμφάνισης (OR 3.45), σε νεογνά μητέρων που ανέφεραν 

τακτική διαταραχή ροχαλητού (Franklin et al, 2000). 

Παρόμοια, σε μια προοπτική μελέτη παρατήρησης, εγκύων γυναικών για 

παρουσία συμπτωμάτων υπνικής άπνοιας, φάνηκε πως από τις 4 γυναίκες με 

σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, γεννήθηκαν νεογνά με χαμηλότερο βάρος 

και μικρότερο σκορ της κλίμακας Apgar, συγκρινόμενα με νεογνά γυναικών χωρίς 

σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας (Sahin et al, 2007). 
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Μια πρόσφατη μελέτη, που διερευνούσε τον επιπολασμού των διαταραχών 

ύπνου στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τη σχέση τους με τα αποτελέσματα κύησης 

και τοκετού, απέδειξε πως συμπτώματα συνδρόμου υπνικής άπνοιας συσχετίζονται με 

απρογραμμάτιστους τοκετούς με καισαρική (OR 3,80), καθώς και με πρόωρους 

τοκετούς (OR 1,9), μετά από έλεγχο συγχιτικών παραγόντων. Επίσης το συχνό 

αίσθημα πνιγμονής συσχετίστηκε με σκορ στην κλίμακα Apgar <7, για το 1ο λεπτό 

επιπλέον η διαταραχή ροχαλητού έδειξε να συσχετίζεται με την ενδομήτρια ανάπτυξη 

των νεογνών, (OR 1,9) αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν στατιστικά σημαντικό 

(Bourgeily et al, 2010). 

Οι αιτιολογικοί μηχανισμοί μέσα από τους οποίους οι διαταραχές του ύπνου 

επιφέρουν επιπλοκές στην κύηση δεν έχουν ανιχνευθεί και κατανοηθεί πλήρως. 

Κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν πως οι διαταραχές της αναπνοής κατά τη διάρκεια 

της κύησης έχουν ως επακόλουθο τη μείωση των αποθεμάτων του οξυγόνου της 

εγκύου, (υποξία), με αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου εμφάνισης ενδομήτριας 

υποξαιμίας (Venkata & Venkateshiah 2009; Edwards et al, 2002; Schoenfeld et al, 

1989), ενώ η υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη μπορεί να επηρεαστεί από το 

φαινόμενο της ενδομήτριας υποξαιμίας είτε σαν μαιευτική επιπλοκή, είτε σαν 

συνέπεια διαταραχής της αναπνευστικής λειτουργίας (Santiago et al, 2001; Loube et 

al, 1996). Σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρεται πως διαταραχές που σχετίζονται με 

μητρική υποξία πιθανώς να σχετίζονται και με χαμηλό βάρος γέννησης. (Sahin et al, 

2007; Brain et al, 2001; Guilleminault et al, 2000). Γενικότερα, σε αρκετές μελέτες 

υποστηρίζεται πως το χαμηλό βάρος γέννησης συχνά είναι αποτέλεσμα της 

κατάστασης υποξίας που εγκαθίσταται στον πλακούντα, από κάποιο υφιστάμενο 

περιβάλλον υποξίας όπως είναι για παράδειγμα η διαμονή σε μεγάλο υψόμετρο 

(Ursavas & Karadag 2009; Gozal et al, 2003; Khalid, 1997). 

Η συσχέτιση της λειτουργικής κατάστασης του πλακούντα με τις μεταβολές 

που προκύπτουν στο αγγειακό σύστημα της εγκύου κατά την εμφάνιση του 

συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας και της επακόλουθης υποξίας 

επιβεβαιώνεται από διάφορες μελέτες. (Gozal et al, 2003; Εdwards et al, 2002). 

Επίσης, εξαιτίας της υποξίας, αυξάνεται ο κίνδυνος αγγειακής δυσλειτουργίας και 

υπέρτασης για την έγκυο με σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, φαινόμενα 

που δύναται να επηρεάσουν αρνητικά τον κίνδυνο υπολειπόμενης ενδομήτριας 
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ανάπτυξης για το νεογνό. (Venkata & Venkateshiah, 2009; Gozal et al, 2003; 

Edwards et al, 2002; Franklin et al,  2000).  

Οι ενδομήτριες μεταβολές στην έκθεση σε περιβάλλον υποξίας έχει γίνει 

αντικείμενο πειραματικών μελετών με υποκείμενα ποντίκια. Πιο συγκεκριμένα, σε 

μελέτη που πραγματοποίησαν οι Gozal και συνεργάτες σε νεογνά ποντίκια από την 5η 

μέρα της κύησης μέχρι το ν το κετό, από μητέρες εκτεθειμένες σε συνθήκες 

διαλείπουσας υποξίας (intermittent hypoxia), διαπιστώθηκε πως ζύγιζαν σημαντικά 

λιγότερο σε σύγκριση με νεογνά ποντίκια οι μητέρες των οποίων δεν είχαν εκτεθεί σε 

περιβάλλον υποξίας κατά την κύηση. Ωστόσο, το βάρος, των λιποβαρών νεογνών 

αποκαταστάθηκε μετά τον τοκετό άμεσα, μετά από 15 μέρες έκθεσης των νεογνών σε 

φυσιολογικά επίπεδα οξυγόνου (Gozal et al, 2003). 

 Σε παλαιότερες πειραματικές μελέτες επίσης με υποκείμενα ποντίκια, φάνηκε 

πως η έκθεση της μητέρας σε διαλείπουσα υποξία, μπορεί να προκαλέσει σημαντική 

μείωση στο βάρος και στο μήκος του νεογνού ποντικού, αλλά και σε επιλεκτικά 

όργανα όπως η καρδιά, οι πνεύμονες, οι νεφροί, το ήπαρ και το έντερο (Schwartz et 

al, 1998; De Grauw et al, 1986; Chang et al, 1984). 

 

 

2.3.β. Στέρηση ύπνου 

Παρά τη δυνητική επίδραση τόσο των ποιοτικών όσο και ποσοτικών 

διαταραχών ύπνου της μητέρας στην έκβαση και τα αποτελέσματα της κύησης όσον 

αφορά την υγεία του νεογνού, υπάρχει περιορισμένη έρευνα στη διεθνή 

βιβλιογραφία, ενώ δεν φαίνεται να έχουν διατυπωθεί συγκεκριμένες αιτιολογικές 

υποθέσεις. 

Οι Abeysena και συνεργάτες, σε μια προοπτική μελέτη, διάρκειας ενός έτους, 

που πραγματοποιήθηκε στη Σρι Λάνκα, αναφέρουν πως ύπνος διάρκειας μικρότερης 

από 8 ώρες ημερησίως, μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για γεννήσεις 

νεογνών μικρών για ηλικία κύησης, με βάση τη 10η και την 5η εκατοστιαία κλίμακα, 

OR 1,53 και 2,33 αντίστοιχα (Abeysena et al, 2009).  

Παρομοίως στην προοπτική μελέτη των Lee και συνεργατών, που εξέτασαν 

επιδράσεις της στέρησης ύπνου, έγινε προσπάθεια να συσχετιστεί η ποσότητα και η 
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ποιότητα του ύπνου με το είδος του τοκετού και τη διάρκεια του τοκετού. Οι 

ερευνητές απέδειξαν πως μεγαλύτερη πιθανότητα τοκετού με καισαρική είχαν οι 

γυναίκες που ανέφεραν ποσοτικές ή/και ποιοτικές διαταραχές ύπνου και 

συγκεκριμένα: οι γυναίκες με διάρκεια ύπνου μικρότερη από 6 ώρες (OR 4,54), οι 

γυναίκες με διάρκεια ύπνου 6-7 ώρες (OR 3,67), γυναίκες με σοβαρά διαταραγμένο 

ύπνο (OR 5,2), οι γυναίκες που ανέφεραν φτωχή ποιότητα ύπνου 5 ή περισσότερες 

μέρες εβδομαδιαίως (OR 5.3), καθώς και εκείνες που ανέφεραν φτωχή ποιότητα 

ύπνου τρεις με τέσσερις φορές εβδομαδιαίως (OR 4,2). Επιπρόσθετα, οι ίδιοι 

ερευνητές αναφέρουν πως η ποσότητα και η ποιότητα του ύπνου, σχετίζεται και με τη 

διάρκεια του τοκετού, και τονίζουν στα ευρήματα της μελέτης τους πως όσο πιο 

φτωχός και διαταραγμένος είναι ο ύπνος της μητέρας, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

διάρκεια του τοκετού (Lee & Gay, 2004).  

Σε μια προσπάθεια απάντησης και περαιτέρω διερεύνησης στο πως ο εν 

δυνάμει μηχανισμός του διαταραγμένου ύπνου (disturbed sleep) μπορεί να 

αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για αποτελέσματα στον τοκετό, κάποιοι μελετητές 

διερευνούν την υπόθεση της συσχέτισης ανάμεσα στα αυξημένα επίπεδα προ-

φλεγμονωδών κυτοκίνων ορού (pro-inflammatory cytokines) την μειωμένη διάρκεια 

ύπνου και τα αποτελέσματα της κύησης (Okun et al, 2009; Okun & Coussons-Read, 

2007). Σε μελέτες είναι αποδεδειγμένο πως η μειωμένη διάρκεια ύπνου σχετίζεται με 

αυξημένα επίπεδα προ-φλεγμονωδών κυτοκίνων ορού, (Okun & Coussons-Read, 

2007; Vgontzas et al, 2004). Κάποιοι άλλοι μελετητές υποστηρίζουν την υπόθεση πως 

τα αυξημένα επίπεδα κυτοκίνων ορού, φαίνονται να έχουν σημαντικό ρόλο στην 

αύξηση του κινδύνου σε αποτελέσματα κύησης όπως η υπολειπόμενη ενδομήτρια 

ανάπτυξη και οι πρόωροι τοκετοί. (Chang et al, 2009; Okun et al,  2009; Okun, 2007).  
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Οι διαταραχές ύπνου φαίνεται πως επιφέρουν προβλήματα στην υγεία της 

μητέρας όπως υπέρταση κύησης, ενδομήτριο σακχαρώδη διαβήτης κύησης, 

προεκλαμψία. 

Έχει αναφερθεί πως στο γενικό πληθυσμό η αποφρακτική υπνική άπνοια 

σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αρτηριακής υπέρτασης, και προκύπτει 

έτσι η υπόθεση πως σχετίζεται επίσης και με υπέρταση κύησης και προεκλαμψία. 

(Bourjeily et al, 2010; Venkata & Venkateshiah, 2009; Ursavas & Karadag, 2008; 

Edwards et al, 2002; Roush & Bell, 2004; Sharma & Franco, 2004; Franklin et al, 

2000; Guilleminault et al, 2000).  Υπάρχει ακόμη η υπόθεση πως η διαλείπουσα 

μητρική υποξία, που προκαλείται από αποφρακτική υπνική άπνοια, θα μπορούσε 

είναι προδιαθεσικός παράγοντας για εμφάνιση ισχαιμίας πλακούντα, οξειδωτικού 

στρες και ενδοθηλιακής ενεργοποίησης (endothelial activation) (Bourgeily et al, 

2010; Yinon et al, 2006). 

Στην παθογένεση της υπέρτασης κύησης εμπλέκονται το οξειδωτικό στρες και 

η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία. Η απουσία νυχτερινής πτώσης της αρτηριακής πίεσης 

(nocturnal dipping) έχει παρατηρηθεί τόσο σε γυναίκες με αποφρακτική υπνική 

άπνοια όσο και σε γυναίκες με προεκλαμψία και θεωρείται πως υπάρχει μια κοινή 

σχέση ανάμεσα τους (Venkata & Venkateshiah 2009; Edwards et al, 2002; Santiago et 

al, 2001; Guilleminault et al, 2000).  

2.4. Προβλήματα στην υγεία της μητέρας που σχετίζονται με διαταραχές ύπνου. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

 

3.1. Στόχος παρούσας μελέτης και ερευνητικά ερωτήματα 

3.1.α. Στόχος μελέτης: 

Ο ερευνητικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η μέτρηση του 

επιπολασμού των διαταραχών ύπνου στο τρίτο τρίμηνο της κύησης  στα πλαίσια της 

προοπτικής πληθυσμιακής μελέτης μητέρας παιδιού Κρήτης, (Μελέτη Ρέα), και η 

διερεύνηση της σχέσης τους με την ανάπτυξη και υγεία του νεογνού. 

 

3.1.β. Ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιος είναι ο επιπολασμός των διαταραχών ύπνου στο τρίτο τρίμηνο της 

κύησης ; 

2. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις διαταραχές ύπνου στο τρίτο τρίμηνο της 

κύησης  και: 

      α. την ενδομήτρια ανάπτυξη του νεογνού; 

      β. ηλικία κύησης; 

      γ. τους πρόωρους τοκετούς; 

 

 

3.2. Σχεδιασμός μελέτης: 

3.2.α. Πληθυσμός μελέτης 

Η μελέτη Μητέρας-Παιδιού στην Κρήτη, μελέτη «ΡΕΑ» είναι μια προοπτική 

μελέτη 1500 εγκύων γυναικών (Ελληνίδων και αλλοδαπών) και των παιδιών τους στο 

νομό Ηρακλείου. Για τη μελέτη προσεγγίστηκαν όλες οι έγκυες γυναίκες στη 

διάρκεια ενός χρόνου (Μάρτιος 2007- Φεβρουάριος 2008) που ζούσαν στο νομό 

Ηρακλείου, η ηλικία τους ήταν μεγαλύτερη από 16 χρόνια, η παρακολούθηση της 

κύησης έγινε σε ένα από τα δημόσια νοσοκομεία (ΠΑΓΝΗ-ΒΓΝΗ) ή  σε μία από  τις 2 
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μεγαλύτερες ιδιωτικές μαιευτικές κλινικές (Μητέρα-Ασκληπιείο) και γνώριζαν την 

ελληνική γλώσσα (ποσοστό συμμετοχής = 80%).  

Η πρώτη επαφή με τις μητέρες πραγματοποιήθηκε στον 3ο μήνα της κύησης κατά τη 

διάρκεια του πρώτου μεγάλου υπέρηχου και στη συνέχεια ακολούθησαν επαφές  στον 6ο 

μήνα,  στον τοκετό, στον 1ο μήνα, στον 6ο μήνα (μητέρα), 18 μήνες μετά τη γέννηση και 

προετοιμάζεται η επόμενη συνάντηση με τους γονείς και τα παιδιά στα 4 χρόνια. Κατά τη 

διάρκεια της μελέτης συμπληρώνονται εκτεταμένα ερωτηματολόγια που καλύπτουν 

διατροφή, επαγγελματικές και περιβαλλοντικές εκθέσεις (φυτοφάρμακα, εσωτερικό 

περιβάλλον, ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπους στο νερό, νέους χημικούς ρύπους κλπ), τρόπο 

ζωής (κάπνισμα, παθητικό κάπνισμα, φάρμακα κλπ), κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες, 

ψυχολογικούς παράγοντες. Επίσης, έως τώρα έχουν συλλεχθεί  δείγματα αίματος και ούρων 

από την μητέρα και από τον ομφάλιο λώρο και έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές 

περιβαλλοντικές μετρήσεις με δείγματα νερού και αέρα για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών 

ρύπων.   

 

3.2.β. Κριτήρια εισαγωγής- αποκλεισμού από τη μελέτη: 

Η αξιολόγηση των μητέρων για διαταραχές ύπνου πραγματοποιήθηκε από 

δείγμα γυναικών που συμμετείχαν στην μελέτη ΡΕΑ και ως κριτήρια εισαγωγής 

ορίστηκαν:  

• Να έχουν συμπληρώσει μετά από προσωπική συνέντευξη κατά την 

28η-30η βδομάδα κύησης το ερωτηματολόγιο αφορούσε τις συνήθειες στον ύπνο, και 

να έχουν δώσει επαρκείς πληροφορίες για το αποτέλεσμα του τοκετού (n=1121). 

 

Από τη συγκεκριμένη μελέτη αποκλείστηκαν:  

• Γυναίκες με δίδυμη κύηση (n=29) 

• Γυναίκες που από το ιστορικό της παρούσας εγκυμοσύνης      

παρουσίασαν προεκλαμψία ή εκλαμψία, (n=5) καθώς αυτές οι καταστάσεις 

συνδέονται αντίστοιχα με περιστατικά γεννήσεων  νεογνών λιποβαρών (με χαμηλό 

βάρος) και μικρών για ηλικία κύησης καθώς και πρόωρων γεννήσεων και 

• Γυναίκες που κατά τη διάρκεια του τοκετού δεν γέννησαν ζωντανό 

νεογνό (n=1). 
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Mε βάση τα παραπάνω η παρούσα ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε 1086 ζεύγη 

μητέρων-παιδιών.  

 

Η μελέτη έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Βιοηθικής του Περιφερειακού 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και του Βενιζέλειου Πανάνειου Γενικού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου. Όλες οι μητέρες που συμμετείχαν στη μελέτη υπέγραψαν 

το σχετικό έντυπο συγκατάθεσης.   

 

3.3. Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας 

Οι γυναίκες που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής απάντησαν με προσωπική 

συνέντευξη σε δομημένο ερωτηματολόγιο που αφορά τις συνήθειες και το προφίλ της 

εγκύου στον ύπνο. Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από περιγραφικές ερωτήσεις και 

παρέχει πληροφορίες για: τις ώρες του ύπνου της εγκύου, την αντίληψή της για την 

κατάσταση της αφύπνισης, συνήθειες ροχαλητού, καθώς και ημερήσια υπνηλία. 

(Παράρτημα) 

Οι  ερωτήσεις είναι «κλειστού τύπου» και περιλαμβάνουν ερωτήσεις σειράς 

και ερωτήσεις διαβάθμισης.  

Η ημερήσια υπνηλία μετρήθηκε με την ελληνική μετάφραση της κλίμακας 

Epworth Sleepness Scale (ESS). Η κλίμακα ESS αποτελείται από οκτώ ερωτήσεις με 

διαβαθμισμένες απαντήσεις (0-3) στις οποίες εκφράζεται η πιθανότητα υπνηλίας σε 

διαφορετικές καταστάσεις, (0 = καμία πιθανότητα,  1 = μικρή πιθανότητα, 2 = μέτρια 

πιθανότητα, 3 =  μεγάλη πιθανότητα. (Johns, 1991). 

Επιπλέον πληροφορίες που συλλέχθηκαν για τη συγκεκριμένη μελέτη από 

σειρά ερωτηματολογίων και μετρήσεων περιλαμβάνουν:  

-Δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων, 

εθνικότητα, τόπο κατοικίας, εκπαιδευτικό επίπεδο, φυσική δραστηριότητα, συνήθειες 

καπνίσματος) (Ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι μητέρες στο πρώτο τρίμηνο) 

-Σωματομετρικά στοιχεία των μητέρων (βάρος, ύψος, δείκτης μάζας σώματος) 

πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (28η με 30η βδομάδα κύησης) 

3.4. Ερωτηματολόγιο 
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-Ιατρικό ιστορικό πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, - ιστορικό 

αποβολών (Ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι μητέρες στο πρώτο και τρίτο 

τρίμηνο της κύησης).  

-Ιστορικό τοκετού (ηλικία κύησης σωματομετρικά χαρακτηριστικά νεογνών, 

προωρότητα, είδος τοκετού). (Μετρήσεις και ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκαν 

στον τοκετό). 

 

Στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο ως μεταβλητές έκθεσης ορίστηκαν το 

ροχαλητό (snoring), η στέρηση ύπνου της μητέρας (sleep deprivation) και η ημερήσια 

υπνηλία (daytime sleepiness). 

Η παρουσία ροχαλητού (snoring) ορίστηκε με βάση τη εβδομαδιαία 

συχνότητα εμφάνισής του.  

Τα επίπεδα έκθεσης διακρίθηκαν σύμφωνα με πεντάβαθμη κλίμακα που 

αντιστοιχεί σε 5 κατηγορίες: Ποτέ, Σπάνια (1 βραδιά το μήνα), Περιστασιακά (1-2 

βραδιές την εβδομάδα), Συχνά (3 βραδιές την εβδομάδα), Πολύ συχνά/Πάντα 

(περισσότερες από 3 βραδιές την εβδομάδα). 

Για τις ανάγκες τις στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων η 

έκθεση στο ροχαλητό ομαδοποιήθηκε στις παρακάτω κατηγορίες: Μηδενική 

συχνότητα ροχαλητού (ποτέ-σπάνια), Μέτρια συχνότητα ροχαλητού (περιστασιακά - 

συχνά ή έως 3 φορές την εβδομάδα), Σοβαρή συχνότητα ροχαλητού (πολύ 

συχνά/πάντα ή περισσότερες από 3 φορές την εβδομάδα). 

Ως στέρηση ύπνου, (sleep deprivation) ορίστηκε ο καθημερινός ύπνος 

διάρκειας μικρότερης των πέντε (≤5) ωρών. 

 Τα επίπεδα ωρών ύπνου (sleep hours) διακρίθηκαν σύμφωνα με πεντάβαθμη 

διατάξιμη κλίμακα σε: >10 ώρες, 8-9 ώρες, 6-7 ώρες, 4-5 ώρες, <4 ώρες.  

Για τις ανάγκες τις στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων η 

έκθεση στον παράγοντα ύπνου ομαδοποιήθηκε στις παρακάτω κατηγορίες: ≥8 ώρες, 

6-7ώρες και ≤5 ώρες (sleep deprivation). 

3.5. Ορισμός έκθεσης 
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Ως ημερήσια υπνηλία ορίστηκε η συνολική βαθμολογία >10 με βάση την 

κλίμακα Epworth Sleepiness Scale. 

 

 
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι ορισμοί για την υγεία 

και ανάπτυξη του νεογνού: 

3.6. Ορισμός ασθένειας 

Νεογνό με υπολειπόμενο βάρος ως προς την ενδομήτρια ανάπτυξη (Fetal 

weight Growth Restriction- FWGR): ως FWGR ορίστηκε το νεογνό που το βάρος του 

κατά τη γέννηση βρισκόταν κάτω από τη 10η εκατοστιαία θέση της προβλεπόμενης 

κατανομής βάρους. Για τον υπολογισμό του FWGR λήφθηκε υπόψη η σωματική 

ανάπτυξη του εμβρύου με βάση τα σωματομετρικά και κοινωνικοδημογραφικά 

χαρακτηριστικά της μητέρας και του πατέρα. (ηλικία κύησης (σε εβδομάδες), ύψος 

μητέρα και πατέρα (σε εκατοστά) και ηλικία (σε έτη), βάρος μητέρας προ κύησης (σε 

γραμμάρια), τοκετός πρωτότοκος, και το φύλο του παιδιού.)  

Το προσδοκώμενο βάρος γέννησης προέκυψε από την παρακάτω εξίσωση: 

BW = 96.48 (GA – 38.44) + 150 Male -32.94 (MW – 64.59) + 3083.8 (√( MW x 

GA/1000) – 1.58) + 7.92 (MH – 163.5)+ 4.2 (PH – 177.08) + 3136.0. 

Χαμηλό βάρος γέννησης (low birth weight): ορίστηκε ως το βάρος γέννησης 

νεογέννητου λιγότερο από 2500γρ, μετά τη συμπλήρωση της 37ης βδομάδας κύησης. 

Πρόωρος τοκετός: ως πρόωρος τοκετός ορίστηκε ο τοκετός που 

πραγματοποιήθηκε πριν τη συμπλήρωση της 37η βδομάδας κύησης, για τις μονές 

κυήσεις.  

Ως φυσιολογικός (spontaneous) πρόωρος τοκετός, ορίστηκε κάθε 

φυσιολογικός τοκετός ή κάθε τοκετός του οποίου οι ωδίνες δεν ήταν προκλητές. 

 Ως ιατρικά συνιστώμενος τοκετός (medically indicated delivery) πρόωρος 

τοκετός ορίστηκε κάθε τοκετός που απαιτούσε είτε πρόκληση ωδινών τοκετού, είτε 

καισαρική πριν την εμφάνιση ωδινών τοκετού είτε και τα δυο. 

Ηλικία κύησης: υπολογίστηκε με βάση το διάστημα ανάμεσα στην τελευταία 

ημερομηνία έμμηνου κύκλου και την ημερομηνία γέννησης του νεογνού. Στην 

περίπτωση όπου ο καταμήνιος υπολογισμός της ηλικίας κύησης βρισκόταν σε 

αντίφαση για περισσότερες από 7 ημέρες, με τα στοιχεία του υπερηχογραφήματος 
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που λήφθηκε στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, χρησιμοποιήθηκε μια δευτεροβάθμια 

εξίσωση παλινδρόμησης, η οποία περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στο μήκος του 

μηριαίου οστού και την ηλικία κύησης. 

 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 

SPSS έκδοση 17. Οι συνεχείς μεταβλητές υπολογίστηκαν ως μέσες τιμές (mean) και 

τυπικές αποκλίσεις (SD - standard deviation), και οι κατηγορικές ως συχνότητες 

(frequencies) και ποσοστά (percentages). Για τον έλεγχο της κανονικότητας της 

κατανομής των συνεχών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Kolmogorov-

Smirnov.  

Για τις μονοπαραγοντικές συσχετίσεις των κατηγορικών μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκε ό έλεγχος Pearson chi-square.  

Για τη σύγκριση των συνεχών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε οι  δοκιμασίες 

T-test και One Way Anova για τους παραμετρικούς ελέγχους, και οι δοκιμασίες 

Kruskal-Wallis και Mann-Whitney test για τους μη παραμετρικούς . 

Για να μελετηθεί η επίδραση των διαταραχών ύπνου στην ανάπτυξη και υγεία 

του εμβρύου εφαρμόστηκαν μοντέλα  λογαριθμικής δυωνυμικής παλινδρόμησης (log-

binomial regression) για την εξαγωγή αδρών (crude relative risk) και 

προσαρμοσμένων λόγων σχετικών κινδύνων (adjusted relative risk) παίρνοντας 

υπόψη την ύπαρξη πιθανών συγχυτικών παραγόντων.  

Σε όλες τις αναλύσεις ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το 

p<0.05 ή το p<0.01 ενώ υπολογίστηκαν τα διαστήματα εμπιστοσύνης (Confidence 

Intervals, C.I.) στο 95%. 

 

3.7. Στατιστική ανάλυση 

Ως συγχυτικοί παράγοντες ελέγχθηκαν οι μεταβλητές που έχουν μια 

τεκμηριωμένη ή δυνητική συσχέτιση με την υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη, 

τους πρόωρους τοκετούς και τις διαταραχές ύπνου και αναπνοής κατά τη διάρκεια της 

κύησης.  

3.8. Ορισμός συγχυτικών παραγόντων 
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Οι μεταβλητές που ελέχθηκαν ως συγχυτικοί παράγοντες ήταν οι εξής: ηλικία 

μητέρας, τόπος κατοικίας, εκπαιδευτικό επίπεδο, συνήθειες καπνίσματος στη 

διάρκεια της κύησης, δείκτης μάζας σώματος πρό κύησης, σακχαρώδης διαβήτης 

κύησης, υπέρταση κύησης, αριθμός προηγούμενων τοκετών, ιστορικό αποβολών και  

φυσική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της κύησης. 

Οι συγχυτικοί παράγοντες που συμπεριλήφθηκαν στα τελικά 

πολυπαραγοντικά μοντέλα λογαριθμικής δυωνυμικής παλινδρόμησης, αποτελούνταν 

από μεταβλητές αποτελούνταν από μεταβλητές οι οποίες κατά τον έλεγχο των 

μονοπαραγοντικών αναλύσεων είχαν επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0.2 με 

τις μεταβλητές αποτελέσματος και / ή τις μεταβλητές έκθεσης. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

-Δημογραφικά, σωματομετρικά χαρακτηριστικά και ιατρικό ιστορικό συνολικού 

πληθυσμού μελέτης. 

Στους πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των γυναικών του 

δείγματος.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών του δείγματος έχει ηλικία που 

κυμαίνεται ανάμεσα στα 25-36 έτη. Στην πλειοψηφία τους ήταν Ελληνίδες (91%), 

έγγαμες (86%), και κάτοικοι της πόλης του Ηρακλείου (69,5%). Στο συγκεκριμένο 

δείγμα, το 40%  ήταν πρωτότοκες μητέρες. 

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το 49,% των γυναικών ήταν απόφοιτες 

μέσης εκπαίδευσης και το 29,3% του δείγματος ήταν απόφοιτες ανώτερης ή 

ανώτατης σχολής. Σχετικά με τις καπνιστικές συνήθειες στην εγκυμοσύνη, ένα 

σημαντικό ποσοστό δήλωσαν καπνίστριες (22,4%) κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης.  

Από το ιατρικό ιστορικό προκύπτει ότι το 2% των γυναικών του δείγματος 

παρουσίαζε υπέρταση κύησης, ενώ το 9% σακχαρώδη διαβήτη κύησης. Από το 

ιστορικό προηγούμενων κυήσεων, προκύπτει ότι το 17,5% ανέφερε προηγούμενες 

ακούσιες αποβολές (πίνακας 1). 

Αναφορικά με τις συνήθειες του ύπνου, το 12.9% ανέφερε μέτρια διαταραχή 

ροχαλητού και το 4.1% σοβαρή διαταραχή ροχαλητού. Σε σχέση με την ημερήσια 

διάρκεια του ύπνου, το 6,5% ανέφερε κάτω από 5 ώρες ύπνου ημερησίως. Μέτρια 

ημερήσια υπνηλία ανέφερε το 4.2% ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (31,6%) δήλωσε ότι 

ξυπνούσε πάρα πολύ ανανεωμένη (πίνακας 2). 

4.1. Περιγραφική ανάλυση αποτελεσμάτων 
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Πίνακας 1. Κοινωνικο-Δημογραφικά και ιατρικό ιστορικό των εγκύων γυναικών 
που συμμετείχαν στη μελέτη.  

Χαρακτηριστικά Πληθυσμού n (%) 
Ηλικία  

<25 180 (16,6) 
26-35 722 (66,4) 
>35 174 (16,0) 

Οικογενειακή κατάσταση  
Έγγαμη 935 (86,0) 
Άγαμη  128 (12,0) 

Εθνικότητα:  
Ελληνική 988 (91,0) 

άλλη 97 (9,0) 
Τόπος κατοικίας:  

Αστικός 756 (69,5) 
Αγροτικός 221 (20,3) 

Εκπαιδευτικό επίπεδο:  
Χαμηλό 217 (20,0) 
Μέτριο 533 (49,0) 
Υψηλό 319 (29,3) 

Αριθμός τοκετών (parity):  
Πρωτότοκες 437 (40,2) 

  Πολύτοκες 605 (55,7) 
Συνήθειες καπνίσματος:  

 Μη καπνίστριες 819 (75,3) 

 Καπνίστριες  243 (22,4) 
Υπέρταση Κύησης  

Ναι 19 (2,0) 
Όχι 1065(98,0) 

Σακχαρώδης διαβήτης κύησης  
Ναι 93 (9,0) 
Όχι 984 (91,0) 

Ιστορικό αποβολών 

  

 
Όχι 516 (47,5) 

Ακούσιες 190 (17,5) 
Εκτρώσεις  103 (9,5) 

Δ.Μ.Σ πρό κύησης 
(mean ± SD*) 

24,12 (±4,84) 
 Δ.Μ.Σ 3ου τριμήνου κύησης 28,43 (±4,63) 

(mean ± SD*)  
Δ.Μ.Σ : Δείκτης Μάζας Σώματος   * SD: Τυπική απόκλιση 
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Πίνακας 2. Συνήθειες ύπνου στο 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, Μελέτη Μητέρας 
Παιδιού Κρήτης, Μελέτη ΡΕΑ.  

 n (%) 
 Συχνότητα ροχαλητού:  

Καμία συχνότητα 891 (77,1) 
Μέτρια συχνότητα 148 (12,9) 
Σοβαρή συχνότητα 47 (4,1) 

Ώρες ύπνου:  
≥8 ώρες 712 (65,6) 
6-7 ώρες 303( 27,9) 
≤5 ώρες 71 (6,5) 

Ημερήσια Υπνηλία:  
Φυσιολογική 974 (89,5) 

Ήπια 45 (4,2) 
Σοβαρή 4 (0,4) 

Κατάσταση εγρήγορσης κατά την αφύπνιση:  
Λίγο ανανεωμένη 148 (13,6) 

Μέτρια ανανεωμένη 138 (12,7) 
Αρκετά ανανεωμένη 327 (30,1) 
Πολύ ανανεωμένη 343 (31,6) 
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4.2 Σχέση συνηθειών ύπνου στην εγκυμοσύνη με το ιατρικό ιστορικό και τα 

κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των εγκύων γυναικών 

Στους Πίνακες 3-5 περιγράφονται τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά 

των γυναικών σε σχέση με τη  συχνότητα εμφάνισης ροχαλητού, τη  διάρκεια ύπνου 

και την ημερήσια υπνηλία..Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3, οι γυναίκες που 

ανέφεραν σοβαρή εμφάνιση ροχαλητού στη διάρκεια της κύησης ήταν γυναίκες 

μεγαλύτερης ηλικίας, ενεργείς καπνίστριες και υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος πρό 

της εγκυμοσύνης και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε σύγκριση με τις γυναίκες 

που δεν ανέφεραν συμπτώματα ροχαλητού στην εγκυμοσύνη.  

Στον πίνακα 4 παρατηρείται ότι οι γυναίκες με στέρηση ύπνου ( ≤5 ώρες 

ύπνου/24Η) ήταν γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας και με περισσότερα από 1 παιδιά σε 

σύγκριση με τις γυναίκες που ανέφεραν διάρκεια ύπνου περισσότερο από 5 ώρες. Τα 

υπόλοιπα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των γυναικών δε φάνηκε να 

σχετίζονται με τη διάρκεια του ύπνου. 

Η ημερήσια υπνηλία όπως καταγράφηκε με βάση την κλίμακα Epworth 

Sleepiness Scale δε φάνηκε να σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τα 

κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά ή το ιατρικό ιστορικό των εγκύων γυναικών 

(Πίνακας 5).  
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Πίνακας 3. Διαταραχές ροχαλητού κατά το τρίτο τρίμηνο κύησης σε σχέση με τα 

κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά και το ιατρικό ιστορικό των εγκύων  

γυναικών. 

 

Καμία 
συχνότητα 
ροχαλητού 

(n=889) 

Μέτρια 
συχνότητα 
ροχαλητού 

(n=148) 

Σοβαρή 
συχνότητα 
ροχαλητού 

(n=47) 

p-value a 

 n (%) n (%) n (%)  
Ηλικία    0,044 

<25 161 (18,3) 14 (9,5) 5 (10,6)  
26-35 582 (66,1) 109 (73,6) 31 (66,0)  
>35 138 (15,7) 25 (16,9) 11 (23,4)  

Εκπαιδευτικό επίπεδο    0,129 
Χαμηλό 180 (20,5) 23 (15,9) 14 (29,8)  
Μέτριο 434 (49,5) 82 (56,6) 17 (36,2)  
Υψηλό 263 (30,0) 40 (27,6) 16 (34,0)  

Συνήθειες καπνίσματος    0,002 
Μη καπνίστριες 688 (79,1) 102 (70,3) 29 (61,7)  

Καπνίστριες 182 (20,9) 43 (29,7) 18 (38,3)  
Δ.Μ.Σ Πρό κύησης    <0,01 

Χαμηλό 47 (5,5) 5 (3,5) 1 (2,2)  
Φυσιολογικό 

 
563 (65,8) 83 (58,5) 21 (45,7)  

Υπέρβαρο 156 (18,2) 32 (22,5) 12 (26,1)  
παχύσαρκο 90 (10,5) 22 (15,5) 12 (26,1)  

Δ.Μ.Σ 3ου τριμήνου    <0,01 
Χαμηλό/Φυσιολογικό 

 
186 (22,6) 24 (18,0) 4 (8,7)  

Υπέρβαρο 400 (48,5) 48 (36,1) 16 (34,8)  
παχύσαρκο 238 (28,9) 61 (45,9) 26 (56,5)  

Αριθμός τοκετών    0,119 
Πρωτότοκες 350 (40,7) 69 (50,0) 18 (40,0)  
Πολύτοκες 509 (59,3) 69 (50,0) 27 (60,0)  

Σ.Δ Κύησης     
Όχι 

 
814 (92,3) 129 (87,2) 41 (87,2) 0,071 

Ναι 68 (7,7) 19 (12,8) 6 (12,8)  
Υπέρταση Κύησης    0,391 

Όχι 
 

873 (98,3) 147 (98,7) 45 (95,7)  
Ναι 15 (1,7) 2 (1,3) 2 (4,3)  

a Chi square test 
Σ.Δ: Σακχαρώδης Διαβήτης 
Δ.Μ.Σ: Δείκτης Μάζας Σώματος 
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Πίνακας 4. Διάρκεια ύπνου κατά το τρίτο τρίμηνο κύησης σε σχέση με τα 
κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά και το ιατρικό ιστορικό των εγκύων  
γυναικών. 

 
≥ 8 ώρες 

ύπνου/24ωρο 
(n=712) 

6-7 ώρες 
ύπνου/24ωρο 

(n=303) 

≤ 5 ώρες 
ύπνου/24ωρο 

(n=71) 
p-valuea 

 n (%) n (%) n (%)  
Ηλικία    <0,01 

<25 148 (20,9) 27 (9,1) 5 (7,0)  
26-35 464 (65,6) 212 (71,1) 46 (64,8)  
>35 95 (13,4) 59 (19,8) 20 (28,2)  

Εκπαιδευτικό επίπεδο    0,248 
Χαμηλό 151 (21,5) 51 (17,1) 15 (21,4)  
Μέτριο 337 (48,1) 156 (52,3) 40 (57,1)  
Υψηλό 213 (30,4) 91 (30,5) 15 (21,4)  

Συνήθειες καπνίσματος    0,283 
Μη καπνίστριες 545 (78,0) 226 (76,9) 48 (69,6)  

Καπνίστριες 154 (22,0) 68 (23,1) 21 (30,4)  
Δ.Μ.Σ Πρό κύησης    0,807 

Χαμηλό 36 (5,3) 11 (3,8) 6 (8,6)  
Φυσιολογικό 

 
436 (63,6) 189 (65,4) 42 (60,0)  

Υπέρβαρο 132 (19,3) 54 (18,7) 14 (20,0)  
παχύσαρκο 81 (11,8) 35 (12,1) 8 (11,40  

Δ.Μ.Σ 3ου τριμήνου    0,874 
Χαμηλό/Φυσιολογικό 

 
145 (21,9) 57 (20,8) 12 (17,9)  

Υπέρβαρο 301 (45,5) 132 (48,2) 31 (46,3)  
παχύσαρκο 216 (32,6) 85 (31,0) 24 (35,8)  

Αριθμός τοκετών    <0,01 
 Πρωτότοκες 321 (47,1) 97 (33,2) 19 (27,9)  

Πολύτοκες 361 (52,9) 195 (66,8) 49 (72,1)  
Σ.Δ Κύησης    0,675 

Όχι 
 

648 (91,1) 272 (90,4) 64 (90,1)  
Ναι 57 (8,1) 29 (9,6) 7 (9,9)  

 Υπέρταση Κύησης    0,239 
Όχι 

 
699 (98,3) 298 (98,7) 68 (95,8)  

Ναι 12 (1,7) 4 (1,3) 3 (4,2)  
a Chi square test 
Σ.Δ: Σακχαρώδης Διαβήτης 
Δ.Μ.Σ: Δείκτης Μάζας Σώματος 
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Πίνακας 5. Ημερήσια υπνηλία κατά το τρίτο τρίμηνο κύησης και σχέση με τα 
κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά και το ιατρικό ιστορικό των εγκύων 
γυναικών. 

 ESS ≤10 
(n=974) 

ESS >10 
(n=49) p-valuea 

 n (%) n (%)  
Ηλικία   0.124 

<25 150 (15,5) 13 (26,5)  
26-35 655 (67,9) 29 (59,.2)  
>35 160 (15,8) 7 (14,3)  

Εκπαιδευτικό επίπεδο   0.497 
Χαμηλό 182 (19,2) 12 (24,5)  
Μέτριο 486 (50,8) 21 (42,9)  
Υψηλό 289 (30,2) 16 (32,7)  

Συνήθειες καπνίσματος    
Μη καπνίστριες 733 (77,1) 40 (81,6) 0,458 

Καπνίστριες 218 (22,9) 9 (18,4)  
Δ.Μ.Σ Πρό κύησης    

Χαμηλό 48 (5.1) 2 (4,1) 0,584 
Φυσιολογικό 

 
605 (64,6) 29 (59,2)  

Υπέρβαρο 147 (18,6) 13 (26,5)  
παχύσαρκο 109 (11,6) 5 (10,2)  

Δ.Μ.Σ 3ου τριμήνου   0,852 
Χαμηλό/Φυσιολογικό 

 
194 (21,5) 11(25,0)  

Υπέρβαρο 419 (46,5) 20 (45,5)  
παχύσαρκο 288 (32,0) 13 (29,5)  

Αριθμός τοκετών   0,574 
Πρωτότοκες 396 (42,4) 18 (38,3)  
Πολύτοκες 537 (57,6) 29 (61,7)  

Σ.Δ Κύησης   0,059 
Όχι 

 
884 (91,7) 42 (84,0)  

Ναι 80 (8,3) 8 (16,0)  
Υπέρταση Κύησης    

Όχι 
 

954 (98,2) 49 (98,0) 0,896 
Ναι 17 (1,8) 1 (2,0)  

a Chi square test 
Σ.Δ: Σακχαρώδης Διαβήτης 
Δ.Μ.Σ: Δείκτης Μάζας Σώματος 
ESS: Epworth Sleepiness Scale- Κλίμακα Ημερήσιας Υπνηλίας 
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4.3. Ανάπτυξη νεογνού και έκβαση τοκετού σε σχέση με το ιατρικό ιστορικό και 

τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των εγκύων γυναικών  
 

 Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι σχέσεις των κοινωνικό-δημογραφικών 

χαρακτηριστικών και το ιατρικό ιστορικό των εγκύων γυναικών με την ανάπτυξη του 

νεογνού και την έκβαση του τοκετού. Αυξημένη συχνότητα πρόωρων τοκετών είχαν γυναίκες 

με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και αυξημένο ΔΜΣ στο τρίτο τρίμηνο της 

εγκυμοσύνης. Επίσης, το κάπνισμα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης σχετίζονταν με 

αυξημένα ποσοστά παιδιών με χαμηλό βάρος γέννησης και υπολειπόμενη ενδομήτρια 

ανάπτυξη.  

Πίνακας 6. Ανάπτυξη νεογνού και έκβαση τοκετού σε σχέση με τα 
κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των μητέρων. 

Χαμηλό Βάρος 
Γέννησης1 

(n=62) 

P-
valuea 

Υπολειπόμενη 
ενδομήτρια 

ανάπτυξη2 (n=81) 

P-
valuea 

Πρόωροι 
τοκετοί3 
(n=131) 

P-
valuea 

 n (%)  n (%)  n (%)  
Ηλικία   0,212  0,911  0,079 

<25 13(21,7)  12(15,2)  24(18,5)  
26-35 34(56,7)  53(67,1)  77(59,2)  
>35 13(21,7)  14(17,7)  29(22,3)  

Εκπαιδευτικό επίπεδο  0,130  0,147 0,021  
Χαμηλό 15(25,0)  23(28,4)  37(28,5)  
Μέτριο 34(56,7)  37(45,7)  64(49,2)  
Υψηλό 11(18,3)  21(25,9)  29(22,3)  

Συνήθειες καπνίσματος  <0,01  <0,01  0,436 
Μη καπνίστριες 34 (55,7)  49(60,5)  96(74,4)  

Καπνίστριες 27 (44,3)  32(39,5)  33(25,6)  
Δ.Μ.Σ Πρό κύησης  0,173  0,512  0,545 

Χαμηλό 6(10,2)  6(7,5)  8 (6,3)  
Φυσιολογικό 

 
40(67,8)  53(66,3)  75(59,1)  

Υπέρβαρο 8(13,6)  11(13,8)  25(19,7)  
παχύσαρκο 5(8,5)  10(12,5)  19(15,0)  

Δ.Μ.Σ 3ου τριμήνου  0,146  0,659  0,030 
Χαμηλό/Φυσιολογικό 

 
16(29,1)  19(24,1)  30(25,0)  

Υπέρβαρο 27(49,1)  38(48,1)  42(35,0)  
παχύσαρκο 12(21,8)  22(27,8)  48(40,0)  

Αριθμός τοκετών  0,438  0,147  0,393 
Πρωτότοκες 27(47,4)  39(50,6)  48(38,4)  
Πολύτοκες 30(52,6)  38(49,4)  77(61,6)  

Σ.Δ Κύησης  0,435  0,745  0,633 
Όχι 

 
57(93,4)  74(92,5)  121(92,4)  

Ναι 4(6,6)  6(7,5)  10(7,6)  
Υπέρταση Κύησης  0,378  0,153  0,833 

Όχι 
 

60(96,8)  78(96,3)  129(98,5)  
Ναι 2(3,2)  3(3,7)  2(1,5)  

a Chi square test 
Σ.Δ: Σακχαρώδης Διαβήτης 
Δ.Μ.Σ: Δείκτης Μάζας Σώματος 
1. κατηγορία αναφοράς νεογνά με φυσιολογικό βάρος γέννησης 
2. Κατηγορία αναφοράς νεογνά με φυσιολογική ενδομήτρια ανάπτυξη 
3. Κατηγορία αναφοράς νεογνά με φυσιολογικούς τοκετούς 
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- Mονοπαραγοντικές αναλύσεις 

4.4. Συνήθειες ύπνου στην εγκυμοσύνη σε σχέση με την ανάπτυξη του νεογνού 

και την έκβαση του τοκετού  

 

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μονοπαραγοντικής 

ανάλυσης για τη σχέση της διαταραχής ροχαλητού κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης, 

με την ανάπτυξη του νεογνού και την έκβαση του τοκετού. Σοβαρή συχνότητα 

εμφάνισης ροχαλητού φάνηκε να σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά νεογνών με 

χαμηλό βάρος γέννησης (15.2% p=0.047), και με υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη 

ως προ ς το  βάρο ς (FWGR) (18.2% p=0.015). Συνακόλουθα, το βάρος γέννησης 

νεογνών από μητέρες με εμφάνιση σοβαρού ροχαλητού ήταν 118γρ χαμηλότερο  σε 

σύγκριση με αυτό των οποίων οι μητέρες δεν παρουσίασαν διαταραχή ροχαλητού 

στην εγκυμοσύνη τους (p<0.01). Η συχνότητα ροχαλητού στην εγκυμοσύνη δε 

φάνηκε να σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τη διάρκεια της κύησης ή το ποσοστό 

των πρόωρων τοκετών. 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται οι μονοπαραγοντικές συσχετίσεις της 

διάρκειας ύπνου κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης, σε σχέση με την ανάπτυξη του 

νεογνού και την έκβαση του τοκετού. Η στέρηση ύπνου (≤5 ώρες/24 Η) φάνηκε να 

σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά πρόωρων τοκετών (22,5%) σε σύγκριση με τις 

γυναίκες που ανέφεραν πάνω από 8 ώρες ύπνου ανά/24Η (11.6%). Περαιτέρω έλεγχος 

με διάκριση των πρόωρων τοκετών σε ιατρικούς συνιστώμενους και φυσιολογικούς 

πρόωρους τοκετούς έδειξε ότι η σημαντικότερη αύξηση ήταν στους ιατρικά 

συνιστώμενους πρόωρους τοκετούς (8.5% vs. 2.2%, p=0.011).   

H διάρκεια του ύπνου δε φάνηκε να εμφανίζει στατιστικά σημαντική σχέση με 

το βάρος του νεογνού, και την υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη του. 

Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι μονοπαραγοντικές συσχετίσεις της 

ημερήσιας υπνηλίας κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης, (με βάση την κλίμακα 

Ημερήσιας Υπνηλίας Epworth Sleepiness Scale) σε σχέση με την ανάπτυξη του 

νεογνού και την έκβαση του τοκετού. Αυξημένη ημερήσια υπνηλία (ΕSS >10) έδειξε 

να σχετίζεται με αυξημένο ποσοστό πρόωρων τοκετών παρόλο που η διαφορά δεν 

ήταν στατιστικά σημαντική (20% vs.11.4% για τις γυναίκες με ΕSS ≤10).   
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Πίνακας 7. Μονοπαραγοντική ανάλυση για τη σχέση της διαταραχής ροχαλητού 
στο τρίτο τρίμηνο της κύησης με την ανάπτυξη του νεογνού και την έκβαση του 
τοκετού.  

 

Καμιά 
συχνότητα 
ροχαλητού 

(n=889) 

Μέτρια 
συχνότητα 
ροχαλητού 

(n=148) 

Σοβαρή 
συχνότητα 
ροχαλητού 

(n=47) 

p-value  

 n(%) n(%) n(%)  
Χαμηλό βάρος γέννησης 

(n=62)    0,004 a 

Όχι 822 (94,1) 143 (97,9) 39 (84,8)  
Ναι 52 (5,9) 3 (2,1) 7 (15,2)  

Υπολειπόμενη ενδομήτρια 
ανάπτυξη βάρους (n=81)    0,015 a 

Όχι 743 (91,7) 129 (95,6) 36 (81,8)  
Ναι 67 (8,3) 6 (4,4) 8 (18,2)  

Πρόωροι τοκετοί (n=131)    0,358 a 
Όχι 780 (87,5) 136 (91,3) 40 (85,1)  
Ναι 111 (12,5) 13 (8,7) 7 (14,9)  

α) Ιατρικά συνιστώμενοι 
πρόωροι τοκετοί (n=31)    0,943 a 

Όχι 865 (97,1) 145 (97,3) 46 (97,9)  
Ναι 26 (2,9) 4 (2,7) 1 (2,1)  

β) Φυσιολογικοί πρόωροι 
τοκετοί (n=100)    0,270 a 

Όχι 806 (90,5) 140 (94,0) 41 (87,2)  
Ναι 85 (9,5) 9 (6,0) 6 (12,8)  

     Ηλικία κύησης (βδομάδες) 
(mean±SD*) 

38,17 ± 1,57 38,46 ± 1,40 37,776 ± 2.06 0,067b 

Βάρος γέννησης (g) 
(mean±SD*) 

3163 ± 445,9 3330 ± 430,7 3045  ± 532,1 <0,01c 

a Chi-squared  
b   t-test-kruscal-Wallis 
c ANOVA 
*SD: Standard deviation  
Πρόωροι τοκετοί: <37 βδομάδες) 
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Πίνακας 8. Μονοπαραγοντική ανάλυση για τη σχέση της διάρκειας ύπνου κατά 
την κύησης με την έκβαση του τοκετού και τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά 
του νεογνού. 

 
≥ 8 ώρες 

ύπνου/24ωρο 
(n=712) 

6-7 ώρες 
ύπνου/24ωρο 

(n=303) 

≤ 5 ώρες 
ύπνου/24ωρο 

(n=71) 
p-value 

 n (%) n (%) n (%)  
Χαμηλό βάρος γέννησης 

(n=62)    0,404 a 

Όχι 652 (93,7) 288 (95,7) 64 (92,8)  
Ναι 44 (6,3) 13 (4,3) 5 (7,2)  

Υπολειπόμενη ενδομήτρια 
ανάπτυξη βάρους (n=81)    0,754 a 

Όχι 591 (91,3) 258 (92,8) 59 (92,2)  
Ναι 56 (8,7) 20 (7,2) 5 (7,8)  

Πρόωροι τοκετοί (n=131)    0,017 a 
Όχι 630 (88,4) 271 (89,4) 55 (77,5)  
Ναι 83 (11,6) 32 (10,6) 16 (22,5)  

α) Ιατρικά συνιστώμενοι 
πρόωροι τοκετοί (n=31)    0,011 a 

Όχι 697 (97,8) 294 (97,0) 65 (91,5)  
Ναι 16 (2,2) 9 (3,0) 6 (8,5)  

β) Φυσιολογικοί πρόωροι 
τοκετοί (n=100)    0,223 a 

Όχι 646 (90,6) 280 (92,4) 61 (85,9)  
Ναι 67 (9,4) 23 (7,6) 10 (14,1)  

     
Ηλικία κύησης (βδομάδες) 

(mean±SD*) 
38,22 ± 1,53 38,22 ± 1,41 37,72 ± 2,51 0,407b 

Βάρος γέννησης (g) 
(mean±SD*) 

3170 ± 458,0 3193 ± 433,6 3236  ± 470,6 0,441c 

a Chi-squared  
b   t-test-kruscal-Wallis 
cANOVA 
*SD: Standard deviation  
Πρόωροι τοκετοί: <37 βδομάδες) 
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Πίνακας 9. Μονοπαραγοντική ανάλυση για τη σχέση της ημερήσιας υπνηλίας 
κατά την κύηση με την έκβαση του τοκετού και τα ανθρωπομετρικά 
χαρακτηριστικά του νεογνού. 

 

Φυσιολογική 
ημερήσια υπνηλία 

ESS<10 
 (n=974) 

Παθολογική 
ημερήσια υπνηλία 

ESS>10 
(n=49) 

p-value 

 n(%) n(%) n(%) 
Χαμηλό βάρος γέννησης 

(n=62)   0,409 a 

Όχι 904 (94.4) 43 (91.5)  
Ναι 54 (5.6) 4 (8.5)  

Υπολειπόμενη ενδομήτρια 
ανάπτυξη βάρους (n=81)   0,138 a 

Όχι 816 (91,6) 44 (97,8)  
Ναι 75 (8,4) 1 (2,2)  

Πρόωροι τοκετοί (n=131)   0,066 a 

Όχι 863 (88,6) 40 (80,0)  
Ναι 111 (11,4) 10 (20,0)  

α) Ιατρικά συνιστώμενοι 
τοκετοί (n=31)   0,645 a 

Όχι 946 (97,1) 48 (96,0)  
Ναι 28 (2,9) 2 (4,0)  

β) Φυσιολογικοί πρόωροι 
τοκετοί (n=100)   0,070 a 

Όχι 891 (91,5) 42 (84,0)  
Ναι 83 (8,5) 8 (16,0)  

    
Ηλικία κύησης (βδομάδες) 

(mean±SD*) 38,23 ± 1,52 37,82 ± 1,74 0,133b 

Βάρος γέννησης (g) 
(mean±SD*) 3186 ± 443,3 3112 ± 414,7 0,262c 

a Chi-squared  
b  t-test-kruscal-Wallis 
c ANOVA 
*SD: Standard deviation  
Πρόωροι τοκετοί: <37 βδομάδες) 
ESS: Epworth Sleepiness Scale-Κλίμακα ημερήσιας υπνηλίας 
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Αποτελέσματα ανάλυσης λογαριθμικής δυωνυμικής παλινδρόμησης και έλεγχου 

για συγχυτικούς παράγοντες. 

 

4.5.α Πολυπαραγοντική ανάλυση για την εκτίμηση της σχέσης διαταραχής 

ροχαλητού στο τρίτο τρίμηνο της κύησης με την ανάπτυξη του νεογνού και την 

έκβαση του τοκετού  

Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται οι μονοπαραγοντικές αναλύσεις και στον 

πίνακα 11, παρουσιάζονται οι πολυπαραγοντικές αναλύσεις που αφορούν τις σχέσεις 

της συχνότητας διαταραχής ροχαλητού στο τρίτο τρίμηνο κύησης με τη γέννηση  

νεογνών με χαμηλό βάρος γέννησης ή με βάρος υπολειπόμενο ως προς την 

ενδομήτρια ανάπτυξη και την προωρότητα. Η κατηγορία αναφοράς είναι οι γυναίκες 

που δεν εμφάνισαν διαταραχή ροχαλητού. 

Για τις μητέρες που ανέφεραν σοβαρή εμφάνιση ροχαλητού στο τρίτο τρίμηνο 

της κύησης, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικός κίνδυνος γεννήσεων νεογνών με 

χαμηλό βάρος (RR 2,62 95%CI 1,26-5,47) και υπολειπόμενης ενδομήτριας 

ανάπτυξης βάρους (RR 2,26 95%CI 1,16-4,41), σε σχέση με την κατηγορία αναφοράς 

(πίνακας 10). Μετά τον έλεγχο συγχυτικών παραγόντων για ηλικία, εκπαιδευτικό 

επίπεδο, δείκτη μάζας σώματος προ κύησης και συνηθειών καπνίσματος ο σχετικός 

κίνδυνος νεογνών με χαμηλό βάρος παρέμεινε αυξημένος (RR 2,58 95%CI 2,58) 

(πίνακας 11). 

 Οι μητέρες με μέτρια συχνότητα ροχαλητού στο τρίτο τρίμηνο της κύησης 

δεν φάνηκε να παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικό αυξημένο κίνδυνο για τη 

γέννηση παιδιών με χαμηλό βάρος γέννησης και υπολειπόμενης ενδομήτριας 

ανάπτυξης τόσο στην μονοπαραγοντκή ανάλυση όσο και στις πολυπαραγοντικές 

αναλύσεις (πίνακες 10 και 11). 

Επίσης και στις δυο κατηγορίες συχνότητας ροχαλητού, ο κίνδυνος προώρων 

τοκετών, είτε ιατρικώς συνιστώμενων είτε φυσιολογικών, φάνηκε να ελαττώνεται, αν 

και τα αποτελέσματα δεν ήταν στατιστικά σημαντικά (πίνακες 10 και 11). 

4.5.  Πολυπαραγοντική ανάλυση 

Σε μια πρόσθετη ανάλυση, εξαιρέσαμε τις γυναίκες που εμφάνισαν υπέρταση 

κύησης, ώστε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο, η υπέρταση κύησης να είναι 
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τροποποιητής αποτελέσματος (effect modifier) για τις εκβάσεις κατά τον τοκετό, και 

τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά που περιγράφονται στους πίνακες 10 και 

11. 
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Πίνακας 10. Μονοπαραγοντική ανάλυση για την εκτίμηση της σχέσης διαταραχής ροχαλητού στο τρίτο τρίμηνο της κύησης με την 
ανάπτυξη του νεογνού και την έκβαση του τοκετού.  

 
Χαμηλό βάρος 

γέννησης 
(n=62) 

Υπολειπόμενη 
ενδομήτρια ανάπτυξη 

βάρους (n=81) 

Πρόωροι τοκετοί 
(n=131) 

Ιατρικά 
συνιστώμενοι 

πρόωροι τοκετοί  
(n=31) 

Φυσιολογικοί 
πρόωροι τοκετοί 

(n=100) 

 RR  95%CI RR 95%CI RR 95%CI RR 95%CI RR 95%CI 
Καμία συχνότητα ροχαλητού 

(n=891) 
κατηγορία αναφοράς κατηγορία αναφοράς κατηγορία αναφοράς κατηγορία αναφοράς κατηγορία αναφοράς 

Μέτρια συχνότητα ροχαλητού 
(n=148) 0,36 0,11-1,46 0,56 0,22-1,28 0,74 0,41-1,34 0,91 0,14-7,34 0,69 0,34-1,39 

Σοβαρή συχνότητα ροχαλητού 
(n=47) 2,62 1,26-5.47* 2,26 1,16-4,41* 0,89 0,35-2,30 1,01 0,27-3,02 0,86 0,29-2,60 

*P <0,05 
 
Πίνακας 11: Πολυπαραγοντική ανάλυση για την εκτίμηση της σχέσης διαταραχής ροχαλητού στο τρίτο τρίμηνο της κύησης με την 
ανάπτυξη του νεογνού και την έκβαση του τοκετού.   

 
Χαμηλό βάρος 

γέννησης 
(n=62) 

Υπολειπόμενη 
ενδομήτρια ανάπτυξη 

(n=81) 
Πρόωροι τοκετοί 

(n=131) 

Ιατρικά 
συνιστώμενοι 

πρόωροι τοκετοί 
(n=31) 

Φυσιολογικοί 
πρόωροι τοκετοί 

(n=100) 
 RR a 95%CI RRb 95%CI RRc 95%CI RRc 95%CI RRc 95%CI 

Καμία συχνότητα ροχαλητού 
(n=891) 

κατηγορία αναφοράς κατηγορία αναφοράς κατηγορία αναφοράς κατηγορία αναφοράς κατηγορία αναφοράς 

Μέτρια συχνότητα ροχαλητού 
(n=148) 0,35 0,11-1,12 0,54 0,24-1,21 0,74 0,41-1,35 0,90 0,27-3,02 0,70 0,34-1,42 

Σοβαρή συχνότητα ροχαλητού 
(n=47) 2,58 1,23-5,41* 2,01 1,03-3,92 * 0,86 0,34-2,12 0,93 0,13-6,75 0,83 0,28-2,51 

RR: Σχετικός Κίνδυνος, CI: Διάστημα Εμπιστοσύνης, *P <0,05 
a Προσαρμοσμένο  RR για ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, Δ.Μ.Σ πρό κύησης, και συνήθειες καπνίσματος  

b Προσαρμοσμένο  RR για ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, συνήθειες καπνίσματος, και σακχαρώδη διαβήτη κύησης  
cΠροσαρμοσμένο RR για αύξηση βάρους κατά την κύηση, εκπαιδευτικό επίπεδο, συνήθειες καπνίσματος, και σακχαρώδη διαβήτη κύησης 
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4.5.β. Πολυπαραγοντική ανάλυση για την εκτίμηση της σχέσης της διάρκειας 

ύπνου στο τρίτο τρίμηνο της κύησης με την ανάπτυξη του νεογνού και την 

έκβαση του τοκετού 

Στον πίνακα 12 παρουσιάζονται οι μονοπαραγοντικές αναλύσεις και στον 

πίνακα 13, παρουσιάζονται οι πολυπαραγοντικές αναλύσεις που αφορούν τις σχέσεις 

της διάρκειας ύπνου κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης με την προωρότητα, και τη 

γέννηση  νεογνών με χαμηλό βάρος γέννησης ή με  βάρος υπολειπόμενο ως προς την 

ενδομήτρια ανάπτυξη. Η κατηγορία αναφοράς είναι οι γυναίκες που ανέφεραν ≥8 

ώρες ύπνου ανά εικοσιτετράωρο ημερησίως. 

Οι γυναίκες με στέρηση ύπνου (≤ 5 ώρες ύπνου/24ωρο), στο τρίτο τρίμηνο 

κύησης φάνηκε να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρων τοκετών, (RR 2,08 95%CI 

1,29-3,36), και ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο ιατρικώς συνιστώμενου πρόωρου 

τοκετού, (RR 3,96 95%CI 1,59-9,87), σε σχέση με την κατηγορία αναφοράς (πίνακας 

12). Μετά τον έλεγχο συγχυτικών παραγόντων για ηλικία, αριθμό τοκετών, 

εκπαιδευτικό επίπεδο και δείκτη μάζας σώματος προ κύησης, ο κίνδυνος παρέμεινε 

αυξημένος. (RR 2,01 95% CI 1,24 – 3,25 και RR 3,39 95%CI 1,33-8,67, αντίστοιχα) 

(πίνακας 13). Επίσης αυξημένος φάνηκε να είναι και ο κίνδυνος γεννήσεων νεογνών 

με φυσιολογικό πρόωρο τοκετό (spontaneous preterm) αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικό, τόσο κατά τον αδρό έλεγχο όσο και μετά τον έλεγχο 

συγχυτικών παραγόντων, ηλικία, αριθμό τοκετών, εκπαιδευτικό επίπεδο και δείκτη 

μάζας σώματος προ κύησης (πίνακες 12 και 13).  

Η διάρκεια ύπνου δε φάνηκε να παρουσιάζει στατιστικά σημαντική σχέση με 

τη γέννηση νεογνών με χαμηλό βάρος γέννησης, ή υπολειπόμενης ενδομήτριας 

ανάπτυξης βάρους τόσο κατά την μονοπαραγοντική ανάλυση όσο και κατά τις 

πολυπαραγοντικές αναλύσεις (Πίνακες 12 και 13). 
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Πίνακας 12. Μονοπαραγοντική ανάλυση για την εκτίμηση της σχέσης διάρκειας ύπνου στο τρίτο τρίμηνο της κύησης με την ανάπτυξη 
του νεογνού και την έκβαση του τοκετού.  

 
Χαμηλό βάρος 

γέννησης 
(n=62) 

Υπολειπόμενη 
ενδομήτρια ανάπτυξη 

βάρους (n=81) 

Πρόωροι τοκετοί 
(n=131) 

Ιατρικά 
συνιστώμενοι 

πρόωροι τοκετοί  
(n=31) 

Φυσιολογικοί 
πρόωροι τοκετοί 

(n=100) 
 RR  95%CI RR 95%CI RR 95%CI RR 95%CI RR 95%CI 

≥ 8 ώρες ύπνου 
 (n=712) 

κατηγορία αναφοράς κατηγορία αναφοράς κατηγορία αναφοράς κατηγορία αναφοράς κατηγορία αναφοράς 

6-7 ώρες ύπνου  
(n=303) 0,27 0,38-2,74 0,70 0,37-1,32 0,96 0,65-1,42 1,41 0,63-3,19 0,85 0,53-1,35 

≤5 ώρες ύπνου 
 (n=71) 0,98 0,38-2,47 1,01 0,38-2,74 2,08 1,29-3,36* 3,96 1,59-9,87* 1,62 0,87-3,02 

*P <0,05 
 
Πίνακας 13. Πολυπαραγοντική ανάλυση για την εκτίμηση της σχέσης διάρκειας ύπνου στο τρίτο τρίμηνο της κύησης με την ανάπτυξη 
του νεογνού και την έκβαση του τοκετού.  

 
Χαμηλό βάρος 

γέννησης 
(n=62) 

Υπολειπόμενη 
ενδομήτρια ανάπτυξη 

βάρους (n=81) 

Πρόωροι τοκετοί 
(n=131) 

Ιατρικά 
συνιστώμενοι 

πρόωροι τοκετοί  
(n=31) 

Φυσιολογικοί 
πρόωροι τοκετοί 

(n=100) 
 RR a 95%CI RRb 95%CI RRc 95%CI RRc 95%CI RRc 95%CI 

≥ 8 ώρες ύπνου 
 (n=712) 

κατηγορία αναφοράς κατηγορία αναφοράς κατηγορία αναφοράς κατηγορία αναφοράς κατηγορία αναφοράς 

6+7 ώρες ύπνου  
(n=303) 0,71 0,38-1,36 0,88 0,49-1,59 0,94 0,63-1,41 1,27 0,55-2,89 0,86 0,54-1,39 

≤5 ώρες ύπνου 
 (n=71) 0,97 0,35-2,65 0,55 0,14-2,20 2,01 1,24-3,25* 3,39 1,33-8,67* 1,61 0,86-3,01 

RR: Σχετικός Κίνδυνος, CI: Διάστημα Εμπιστοσύνης, *P <0,05 
a Προσαρμοσμένο RR για: αριθμό τοκετών, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, δείκτη μάζας σώματος πρό κύησης και συνήθειες καπνίσματος 
b Προσαρμοσμένο RR: για αύξηση βάρους κατά την κύηση, υπέρταση κύησης, αριθμό τοκετών, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο και συνήθειες καπνίσματος 
c Προσαρμοσμένο RR: για αριθμό τοκετών, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο και δείκτη μάζας σώματος πρό κύησης 
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4.5.γ. Πολυπαραγοντική ανάλυση για την εκτίμηση της σχέσης της ημερήσιας 

υπνηλίας στο τρίτο τρίμηνο της κύησης με την ανάπτυξη του νεογνού και την 

έκβαση του τοκετού.  

Στον πίνακα 14, παρουσιάζονται οι μονοπαραγοντικές και πολυπαραγοντικές 

αναλύσεις που αφορούν τις σχέσεις της ημερήσιας υπνηλίας κατά το τρίτο τρίμηνο 

κύησης, με την προωρότητα, και τη γέννηση  νεογνών με χαμηλό βάρος γέννησης ή 

με  βάρος υπολειπόμενο ως προς την ενδομήτρια ανάπτυξη. Η κατηγορία αναφοράς 

είναι οι γυναίκες που σημείωσαν βαθμολογία στην κλίμακα ESS ≤ 10.  

Η ημερήσια υπνηλία δεν φάνηκε να σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με την 

εμφάνιση πρόωρων τοκετών, καθώς και γεννήσεων νεογνών με χαμηλό βάρος ή 

υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη βάρους (πίνακας 14). 
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Πίνακας 14. Μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση για την εκτίμηση 

της σχέσης ημερήσιας υπνηλίας στο τρίτο τρίμηνο της κύησης με την ανάπτυξη 

του νεογνού και την έκβαση του τοκετού. (Κατηγορία αναφοράς βαθμολογία 

στην ESS ≤10 n=974). 

 ESS>10 (n=49) 

 RR* 95%CI RR 95%CI 
Χαμηλό βάρος γέννησης 

(n=62) 1,56 0,59-4,15 1,66a 0,28-4,40 
Υπολειπόμενη ενδομήτρια 

ανάπτυξη 
(n=81) 

0,28 0,04-1,98 0,32b 0,05-2,23 

Πρόωροι τοκετοί 
(n=131) 1,75 0,98-3,12 1,78c 0,99-3,19 

Ιατρικά συνιστώμενοι πρόωροι 
τοκετοί 
(n=31) 

1,38 0,34-5,61 1,48c 0,36-6,04 

Φυσιολογικοί πρόωροι τοκετοί 
(n=100) 1,87 0,96-3,66 1,85c 0,95-3,61 

RR: Σχετικός Κίνδυνος, CI: Διάστημα Εμπιστοσύνης,  
ESS: Epworth Sleepiness Scale - Κλίμακα Ημερήσιας Υπνηλίας. 
*Αδρός Σχετικός Κίνδυνος 
a Προσαρμοσμένο RR για: ηλικία, σακχαρώδη διαβήτη κύησης, εκπαιδευτικό επίπεδο, δείκτη 
μάζας σώματος πρό κύησης και συνήθειες καπνίσματος 
b Προσαρμοσμένο RR: για ηλικία, σακχαρώδη διαβήτη κύησης εκπαιδευτικό επίπεδο, 
υπέρταση κύησης, αριθμό τοκετών, και συνήθειες καπνίσματος 
c Προσαρμοσμένο RR για: ηλικία, σακχαρώδη διαβήτη κύησης και  εκπαιδευτικό επίπεδο  
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Κατά τη διάρκεια της κύησης, στον οργανισμό της εγκύου λαμβάνουν χώρα 

πολυάριθμές φυσιολογικές (physiological), ορμονικές και βιοχημικές αλλαγές οι 

οποίες δύναται να επηρεάσουν την αρχιτεκτονική του ύπνου, ως αποτέλεσμα 

επιβάρυνσης της αναπνευστικής λειτουργίας. Οι διαταραχές αυτές της αρχιτεκτονικής 

του ύπνου είναι δυνατόν να εκδηλωθούν με ποικίλους τρόπους, ανάμεσα στους 

οποίους είναι και η αύξηση των αναπνευστικών διαταραχών (σύνδρομο 

αποφρακτικής υπνικής άπνοιας) και η ελάττωση της διάρκειας του ύπνου της εγκύου 

( Izci et al, 2003).  

Ο επιπολασμός των διαταραχών ύπνου κατά τη διάρκεια της κύησης 

καταγράφεται  στη διεθνή βιβλιογραφία σε ποσοστά που κυμαίνονται από 11% ως 

35% (Bourgeily et al, 2010; Facco et al, 2010; Sahin et al, 2007; Scotland, 2006; Izci 

et al, 2005; Franklin et al, 2000). Οι διακυμάνσεις αυτές πιθανά οφείλονται σε 

διαφοροποιήσεις στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που ακολουθούν οι ερευνητές για 

την τεκμηρίωση του τύπου των διαταραχών ύπνου, τον τρόπο μέτρησής τους, και 

ίσως το μέγεθος του υπό μελέτη δείγματος. Μία σειρά όμως από μελέτες, καταλήγουν 

στο κοινό συμπέρασμα ότι παρουσιάζεται μία αύξηση κατά τη διάρκεια της κύησης, 

ενώ παρέχουν ενδείξεις πως πιθανά συνδέονται με αρνητικές εκβάσεις κύησης όπως η 

υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη, επιπλοκές κατά τον τοκετό και η προωρότητα 

(Pien et al, 2005; Lee K & Gay C, 2004; Edwards et al, 2002, Franklin et al, 2000). 

Στην παρούσα μελέτη, με βάση την πληθώρα καταγεγραμμένων πληροφοριών 

που παρέχονται, έγινε μία διεξοδική προσπάθεια αφενός να προσδιοριστεί ο 

επιπολασμός των διαταραχών ύπνου που εμφανίζονται κατά το 3ο τρίμηνο της 

κύησης, αφετέρου να περιγραφεί η σχέση τους με την έκβαση  του τοκετού και τα 

σωματομετρικά χαρακτηριστικά του νεογνού. 

Από τα αποτελέσματα, προκύπτει πως ο επιπολασμός των διαταραχών ύπνου 

(ροχαλητό, ελάττωση της διάρκειας ύπνο υ) στη μελέτη μας είναι συμβατό ς με τα 

ευρήματα από άλλες μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ φαίνεται πως η παρουσία 

διαταραχών ύπνου σχετίζεται θετικά με την εμφάνιση πρόωρων τοκετών και 

επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη του εμβρύου, με αποτέλεσμα την εμφάνιση 

υπολειπόμενης ενδομήτριας ανάπτυξης και χαμηλού βάρους γέννησης. 
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5.1. Διαταραχή ροχαλητού και ανάπτυξη νεογνού 

Η περιγραφή της σχέσης μεταξύ της ανάπτυξης του νεογνού και της 

εμφάνισης ροχαλητού κατά την κύηση είναι περιορισμένη στην διεθνή βιβλιογραφία. 

Στη πλειοψηφία τους, οι μέχρι τώρα ερευνητικές προσπάθειες περιλαμβάνουν κυρίως 

κάποια case reports στα οποία περιγράφονται μεμονωμένες εμφανείς περιπτώσεις, 

ενώ στις υπόλοιπες επιδημιολογικές μελέτες, τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα, 

και απουσιάζει η πολυσωματοκαταγραφική επιβεβαίωση της αποφρακτικής άπνοιας 

από τις περισσότερες. 

Με βάση τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, η εμφάνιση ροχαλητού κατά το 

τρίτο τρίμηνο της κύησης σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση 

υπολειπόμενης ενδομήτριας ανάπτυξης ως προς το  βάρο ς (FwGR) (RR 2,01) και 

χαμηλού βάρους γέννησης (RR 2,58), μετά από έλεγχο δυνητικών συγχυτικών 

παραγόντων.   

Μελέτες Case reports 

Σε case reports από τη διεθνή βιβλιογραφία, περιγράφονται γυναίκες με 

σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας και παρουσίας ροχαλητού κατά την κύηση, 

επιβεβαιωμένου μέσω πολυσωματοκαταγραφικού ελέγχου, και αρνητικές εκβάσεις 

τοκετού. 

Οι πρώτοι που παρουσίασαν τέτοια περιστατικά, είναι οι Joel-Cohen και 

Schoenfeld, οι οποίοι ανέφεραν περιπτώσεις εγκύων γυναικών (3 και 8 αντίστοιχα) με 

τυπική κλινική εικόνα προδιαθεσικών παραγόντων αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, 

και προηγούμενο ιστορικό απνοιών και ροχαλητού κατά τον ύπνο αλλά και κατά τη 

διάρκεια της κύησης, οι οποίες γέννησαν νεογνά με υπολειπόμενο βάρος ως προς την 

ενδομήτρια ανάπτυξη τους. (Schoenfeld et al, 1989; Joel-Cohen &  Schoenfeld, 1978 ). 

 Σε τρεις ακόμα μελέτες, case report αναφέρεται πως έγκυες γυναίκες με 

αντικειμενικά ευρήματα αποφρακτικής υπνικής άπνοιας είχαν τοκετούς νεογνών με 

υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη (Roush & Bell, 2004; Lefcourt & Rodis, 1996; 

Charbonneau et al, 1991), παρατήρηση η οποία επιβεβαιώνεται και από τα δικά μας 

ευρήματα.  

Η Brain και συν, στη δική της περίπτωση αναφέρει πως το σύνδρομο 

αποφρακτικής υπνικής άπνοιας σχετίστηκε με υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη 

και εμβρυικό θάνατο. (Brain et al. 2001). Επιπρόσθετα, ο Lewis αναφέρει πως η 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Schoenfeld%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus�
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γυναίκα που μελέτησαν, μετά τη θεραπεία μέσω ρινικής μάσκας (CPAP) γέννησε 

νεογνό με φυσιολογική ενδομήτρια ανάπτυξη (Lewis  et al. 1998). 

Επιδημιολογικές μελέτες 

Ο Frankin και συνεργάτες, σε μια αναδρομική μελέτη επιπολασμού με δείγμα 

502 γυναικών, αναφέρει πως από τις 113 έγκυες γυναίκες που ανέφεραν τακτική 

διαταραχή ροχαλητού (habitual snoring) οι 8 (7,1%), γέννησαν νεογνά με 

υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη, έναντι 2,6% των γυναικών που δεν ανέφεραν 

συχνή διαταραχή ροχαλητού. Επιπλέον η επίπτωση του Apgar score για το 1ο και το 

5ο λεπτό σε βαθμό κάτω από εφτά (<7) ήταν αρκετά υψηλότερη σε νεογνά μητέρων 

που ανέφεραν τακτική διαταραχή ροχαλητού. Επίσης από τα αποτελέσματα της 

μελέτης προκύπτει κίνδυνος υπολειπόμενης ενδομήτριας ανάπτυξης (OR 3,45) για 

νεογνά μητέρων με διαταραχή συστηματικού ροχαλητού. Στη συγκεκριμένη μελέτη 

όμως δεν αναφέρεται η συννοσηρότητα και δεν γίνεται έλεγχος συγχυτικών 

παραγόντων για υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη κύησης (Franklin et al, 2000). 

Παρομοίως, ο Sahin και συνεργάτες, σε μια προοπτική μελέτη παρατήρησης 

35 γυναικών, ανέφεραν ότι 3 στις 4 γυναίκες του δείγματός τους που παρατηρήθηκε 

αποφρακτική άπνοια, και επιβεβαιώθηκε με πολυσωματοκαταγραφικό έλεγχο, 

γέννησαν νεογνά με χαμηλό βάρος γέννησης και χαμηλότερο Apgar score 

συγκρινόμενα με νεογνά μητέρων χωρίς αποφρακτική υπνική άπνοια. (Sahin et al, 

2007). Στην παρούσα μελέτη δεν υπήρχε η δυνατότητα συσχέτισης των διαταραχών 

του ύπνου με το Apgar score λόγω του μικρού αριθμού δείγματος που υπήρχε 

διαθέσιμο για αυτή την πληροφορία. 

Στην παρούσα μελέτη, αν και εξετάσαμε τη σχέση ανάμεσα στη διαταραχή 

ροχαλητού και την πιθανότητα προωρότητας, ο κίνδυνος που προέκυψε φάνηκε να 

είναι ελαττωμένος, χωρίς όμως η σχέση να είναι στατιστικά σημαντική. Οι Bourgeily 

και συνεργάτες, στη μελέτη τους αναφέρουν πως οι πρόωροι τοκετοί συσχετίζονται 

με την παρουσία συμπτωμάτων συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας (OR 1,8), 

ωστόσο είναι πολύ πιθανό, αυτό το αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται με την παρουσία 

γυναικών με προεκλαμψία στο υπό μελέτη δείγμα τους. (Bourgeily et al, 2010). 

Από την αντίθετη πλευρά, ο Ayrim και οι συνεργάτες του, σε μια μελέτη 

ασθενών μαρτύρων 200 γυναικών, δεν μπόρεσαν να βρουν συσχέτιση ανάμεσα στην 

αποφρακτική υπνική άπνοια, την παρουσία ροχαλητού και την ανάπτυξη του 

εμβρύου. (Ayrim et al, 2009). Παρόμοια, δυο άλλες ερευνητικές μελέτες ασθενών – 
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μαρτύρων ανέφεραν πως στις μητέρες που εμφάνιζαν διαταραχή ύπνου με εμφάνιση 

τακτικού ροχαλητού, δεν παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος γέννησης νεογνών με 

υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη. (Yin et al, 2008; Loube et al, 1996). 

Επιπλέον, σε μια ακόμα προοπτική μελέτη κοορτής 1000 γυναικών, της 

Bourgeily και συνεργατών, αναφέρεται μη στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα 

στις διαταραχές αναπνοής και την ενδομήτρια ανάπτυξη. (Bourgeily et al, 2010).  

Οι συγκεκριμένες μελέτες δεν απορρίπτουν την ύπαρξη σχέσης μεταξύ 

διαταραχών ύπνου και προβλημάτων κύησης γενικά, όμως στο υπό μελέτη δείγμα 

τους οι διαταραχές ύπνου δεν προκύπτουν ως σημαντικός παράγοντας επίδρασης 

στην υγεία του εμβρύου. Το αποτέλεσμα αυτό όμως, είναι πιθανό να οφείλεται σε 

αναφερόμενους περιορισμούς όπως η έλλειψη επιβεβαίωσης της ηλικίας κύησης από 

υπερηχοτομογράφημα στην αρχή της κύησης και τα λίγα δεδομένα για την ανάπτυξη 

του νεογνού, οδηγώντας έτσι στην πιθανότητα να μην είναι πλήρης η εικόνα του 

φαινομένου. 

Αιτιολογικοί μηχανισμοί για τη σχέση διαταραχών αναπνοής στην εγκυμοσύνη 

με την υγεία του νεογνού 

Ο αιτιολογικός μηχανισμός με τον οποίο οι διαταραχές αναπνοής όπως το 

ροχαλητό έχουν άμεσες επιπτώσεις στην υγεία του εμβρύου δεν έχει αποσαφηνιστεί 

πλήρως. Πιθανώς να είναι αποτέλεσμα της ενδομήτριας υποξίας, (ή ασφυξίας) η 

οποία προκαλείται από τις αλλαγές στο αναπνευστικό σύστημα της εγκύου (Ursavas 

& Karadag, 2009; Santiago et al, 2001). Υπάρχουν αναφορές για διαταραχές  της 

ανάπτυξης του νεογνού (χαμηλό βάρος γέννησης ή υπολειπόμενη ενδομήτρια 

ανάπτυξη) σε καταστάσεις που σχετίζονται με μητρική υποξία όπως η κυανωτική 

καρδιακή νόσος ή πνευμονικές νόσοι του παρεγχύματος (Brain et al, 2001). Μελέτες 

που διεξήχθησαν σε εγκύους που ζούσαν σε υψηλό υψόμετρο ή που παρουσίαζαν 

νόσους του πνευμονικού παρεγχύματος, κατέδειξαν ότι η μητρική υποξία οδήγησε σε 

υπολειπόμενη εμβρυική ανάπτυξη (Ursavas & Karadag, 2009, Khalid et al, 1997).  

Σε μία ανασκόπηση, διαπιστώνεται ότι η ενδομήτρια ανάπτυξη επηρεάζεται 

πιθανόν αρνητικά σε καταστάσεις μητρικής  υποξαιμίας  (Santiago et al, 2001).  

Επίσης, σε μελέτη που βασίστηκε σε πειραματόζωα, με πιο πρόσφατη αυτή 

των Gozal και συνεργατών σε ποντίκια, αποδείχθηκε πως νεογνά ποντίκια που είχαν 

εκτεθεί σε συνθήκες περιοδικής υποξίας στη διάρκεια της κύησης, χαρακτηριστικό 

του συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, είχαν χαμηλότερο βάρος γέννησης 
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συγκρινόμενα με νεογνά ποντίκια που δεν είχαν εκτεθεί σε περιοδική υποξία (Gozal 

et al 2003).  

 

5.2 Διάρκεια ύπνου και ανάπτυξη νεογνού 

Η σχέση της διάρκειας ύπνου στην εγκυμοσύνη με την έκβαση του τοκετού 

και την ανάπτυξη του νεογνού δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς στη βιβλιογραφία.  

Σε μια προοπτική μελέτη 940 γυναικών περίπου, της Abeysena και 

συνεργατών, αναφέρεται πως ο ύπνος διάρκειας μικρότερης από 8 ώρες ημερησίως 

αποτελεί παράγοντα κινδύνου γεννήσεων μικρών νεογνών για ηλικία κύησης (OR 

1,54) (Abeysena et al, 2009). Στην παρούσα μελέτη υπολογίσαμε την υπολειπόμενη 

ενδο μήτρια ανάπτυξη,  αλλά δεν φάνηκε να προκύπτει κίνδυνο ς σε σχέση με την 

έλλειψη ύπνου της μητέρας. 

Επιπλέον, σε μια άλλη προοπτική μελέτη παρατήρησης των Lee και 

συνεργατών, οι οποίοι μελέτησαν ένα δείγμα 131 γυναικών, αναφέρεται πως οι 

γυναίκες που ανέφεραν ύπνο διάρκειας μικρότερης από 6 ώρες είχαν 4,5 φορές 

μεγαλύτερη πιθανότητα διενέργειας καισαρικής κατά τον τοκετό, ενώ γυναίκες που 

ανέφεραν ύπνο διάρκειας 6-7 ώρες είχαν 3,7 φορές πιθανότητα να έχουν τοκετό με 

καισαρική (Lee et al. 2004). 

Αιτιολογικοί μηχανισμοί για τη σχέση διάρκειας ύπνου στην εγκυμοσύνη με την 

υγεία του νεογνού. 

O αιτιολογικός μηχανισμός που συνδέει τη στέρηση του ύπνου με την 

ανάπτυξη και υγεία του νεογνού δεν έχει διερευνηθεί πλήρως μέχρι σήμερα. Κάποιοι 

μελετητές αναφέρουν πως ίσως η στέρηση ύπνου να σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα 

προ-φλεγμονωδών κυτοκινών ορού, τα οποία πιθανά σχετίζονται και με πρόωρους 

τοκετούς (Chang et al, 2009; Okun & Coussons-Read, 2007; Okun et al, 2009). 

Πιο συγκεκριμένα, καταστάσεις υγείας (όπως ρήξη πλακούντα, προδρομικός 

πλακούντας, εμβρυική δυσπραγία, διαβήτης κύησης, προεκλαμψία νεφρικές νόσοι 

και υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη) που απαιτούν ιατρική παρέμβαση 

συνδέονται αιτιολογικά με πολλαπλούς μηχανισμούς που περιλαμβάνουν διαδικασίες 

λοίμωξης ή φλεγμονής,  πλακουντιακή ισχαιμία, στρες και άλλους παράγοντες που 

διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα (Thomson, 1999). Καθώς η στέρηση ύπνου 

έχει συνδεθεί με άνοδο των επιπέδων προ-φλεγμονοδών κυτοκινών του ορού και 
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εμφάνιση χαμηλού βαθμού συστηματικής φλεγμονής (Hotamisligil, 2006), η 

αυξανόμενη διέγερση της φλεγμονώδους απάντησης που πυροδοτεί η μητέρα στο 

νεογνό μέσω των μεταβολικών της αλλαγών, ίσως εξηγεί τον αυξημένο κίνδυνο 

προωρότητας σε εγκύους με στέρηση ύπνου κατά το τέλος της κύησης. 

 

5.3.Πλεονεκτήματα μελέτης 

Σημαντικό πλεονέκτημα της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός της ως 

προοπτική μελέτη. Υπήρξε η δυνατότητα παρακολούθησης επαρκούς αριθμού 

γυναικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, καθώς και των νεογνών με 

σωματομετρικές μετρήσεις κατά τη γέννηση. 

Στην παρούσα μελέτη, υπολογίστηκαν με ακρίβεια οι μετρήσεις για τα νεογνά 

με υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τη σωματική ανάπτυξη 

του εμβρύου με βάση τα σωματομετρικά και κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά 

της μητέρας και το υ πατέρα.  Στη μελέτη αυτή χρησιμο πο ιήθηκε για πρώτη φο ρά ο 

δείκτης «Υπολειπόμενη Ενδομήτρια Ανάπτυξη Βάρους» (Fetal weight Growth 

Restriction), ώστε να προσδιορισθούν τα νεογνά στα οποία δεν επιτεύχθηκε η 

αναμενόμενη από τα γενετικά τους χαρακτηριστικά ενδομήτρια ανάπτυξη με βάση 

την εκατοστιαία κλίμακα βάρους. Με αυτό τον τρόπο κατέστη δυνατή η ταξινόμηση 

νεογνών με υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη εξαιτίας κληρονομικών 

χαρακτηριστικών και η διαφοροποίησή τους από τα υπόλοιπα νεογνά με 

υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη. 

Για τον υπολογισμό της ηλικίας κύησης, λήφθηκαν υπόψη τόσο τα  

αυτοαναφερούμενα στοιχεία των γυναικών με βάση την τελευταία ημερομηνία 

έμμηνου ρύσεως, αλλά και  τα στοιχεία του πρώτου υπερηχογραφήματος, μειώνοντας 

έτσι την πιθανότητα σφάλματος ανάκλησης. 

Επιπλέον, ο αποκλεισμός γυναικών με δίδυμη κύηση, ο αποκλεισμός 

γυναικών με προεκλαμψία κατά την κύηση, καθώς επίσης και η παρακολούθηση 

πολλών δυνητικά συγχυτικών παραγόντων, που σχετίζονται τόσο με την μητέρα όσο 

και με το νεογνό, μείωσε την πιθανότητα συστηματικού σφάλματος. 
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5.4. Περιορισμοί μελέτης 

Στους βασικούς περιορισμούς της παρούσας μελέτης περιλαμβάνεται η χρήση 

αυτοαναφερούμενων δεδομένων για τη τεκμηρίωση της διαταραχής του ροχαλητού. 

Ως μέθοδος τεκμηρίωσης  (gold standard) για τη διάγνωση του συνδρόμου απνοιών 

/υποπνοιών κατά τον ύπνο καθώς και της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, αποτελεί η 

πλήρης πολυσωματοκαταγραφική μελέτη (polysomnography/PSG) κατά τη διάρκεια 

του ύπνου, καθώς παρέχει μια αντικειμενική φυσιολογική αξιολόγηση της 

κατάστασης ύπνου εγρήγορσης καθ όλη τη διάρκεια του ύπνου. Ωστόσο, μελέτες 

έχουν δείξει ότι  οι υποκειμενικές απαντήσεις κάθε επιπέδου συχνότητας ροχαλητού, 

έχουν μεγάλη πιθανότητα συσχέτισης με ύπαρξη υπνικής άπνοιας, τεκμηριωμένης 

σύμφωνα με πολυσωματοκαταγραφικό έλεγχο (PSG) (Bliwise et al. 1991). Επίσης o 

Stoohs και συν του, απέδειξε ότι η αντικειμενική καταγραφή του ροχαλητού με 

χρήση μικροφώνου, σχετίζεται με τις υποκειμενικές απαντήσεις συχνότητας 

ροχαλητού σε νέους ενήλικες. (Stoohs et al. 1998). 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να συμβάλλει στην 

ακριβέστερη καταγραφή των προδιαθεσικών χαρακτηριστικών διαταραχών αναπνοής 

είναι η περίμετρος λαιμού. Καθώς στη μελέτη Μητέρας Παιδιού Κρήτης δεν είχε 

συλλεχθεί η πληροφορία αυτή, χρησιμοποιήσαμε το δείκτη μάζας σώματος για τον 

έλεγχο της παχυσαρκίας πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Καθώς η μελέτη είναι προοπτική είχαμε τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουμε πολλούς δυνητικά συγχυτικούς παράγοντες που σχετίζονται τόσο 

με τη μητέρα όσο και με το νεογνό. Ωστόσο, τα στοιχεία που αφορούσαν το ιατρικό 

ιστορικό της παρούσας εγκυμοσύνης ήταν αυτό-αναφερούμενα, και για αυτό το λόγο 

δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την ύπαρξη άλλων πιθανών συγχυτικών παραγόντων 

που να έχουν επηρεάσει τη σχέση έκθεσης-αποτελέσματος.  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Οι διαταραχές ύπνου κατά τη διάρκεια της κύησης, όπως η εμφάνιση 

συστηματικού, υποτροπιάζοντος ροχαλητού και η έλλειψη ύπνου, αποτελούν 

πολυπαραγοντικό φαινόμενο και δυνητικά επιφέρουν επιπλοκές στην κατάσταση 

υγείας της εγκύου, αποτελώντας παράλληλα παράγοντες κινδύνου για τα νεογνά, 

καθώς σχετίζονται με υπολειπομένη ενδομήτρια ανάπτυξη και με πρόωρους 

τοκετούς. Συγκεκριμένα, η διαταραχή του ροχαλητού φαίνεται να προδιαθέτει σε 

αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης υπολειπόμενης ενδομήτριας ανάπτυξης, ενώ η έλλειψη 

ύπνου της μητέρας φαίνεται πως σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για πρόωρο τοκετό. 

Γίνεται κατανοητό πως η έγκαιρη αναγνώριση των διαταραχών ύπνου στην 

κύηση, καθώς και η κατάλληλη, συστηματική και έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπισή 

τους, θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις επιπλοκές με τις οποίες φαίνεται πως 

συνδέονται, αλλά και τις όποιες προεκτάσεις μπορεί να έχουν σε ατομικό, 

οικογενειακό αλλά και κοινωνικό επίπεδο, υπό το πρίσμα ενός επιτυχημένου και 

ολοκληρωμένου συστήματος υγείας. 

Ποιο μπορεί να είναι το κόστος της αποτυχίας αντιμετώπισης αυτής της 

υπαρκτής νοσολογικής οντότητας και σε ποια επίπεδα μπορεί να γίνει αντιληπτό; Με 

βάση τα αποτελέσματα από ολοένα και περισσότερες μελέτες στη διεθνή 

βιβλιογραφία, που αναδεικνύουν τις συχνά αμφίδρομες αιτιολογικές συσχετίσεις 

ανάμεσα στο τετράπτυχο διαταραχές ύπνου κατά την κύηση – κατάσταση υγείας 

εγκύου - εκβάσεις τοκετών (birth outcomes) – υγεία νεογνού, είναι φανερό πως η 

προσέγγιση θα πρέπει να είναι συστηματική και πολυεπίπεδη. 

Από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι έχει εδραιωθεί τόσο στους 

επαγγελματίες υγείας όσο και στον υπόλοιπο πληθυσμό η αντίληψη πως οι αρνητικές 

συνέπειες των διαταραχών του ύπνου είναι δυνητικά μικρής ως μέτριας βαρύτητας με 

αποτέλεσμα να υποεκτιμούνται ή και να περνούν απαρατήρητες, το αποτέλεσμα από 

μια επιτυχημένη παρέμβαση σε σχέση με τις διαταραχές ύπνου κατά την κύηση ίσως 

δεν φαίνεται ιδιαίτερα αξιόλογο υπό κλινικούς όρους σε ατομικό επίπεδο. 

Όμως, καθώς σε μεγαλύτερη κλίμακα η στρατηγική κάθε συστήματος υγείας 

χαράζεται κατά τρόπο που να αναδεικνύεται η ανάγκη βελτίωσης κάθε δείκτη υγείας 

προς την κατεύθυνση της πρόληψης, και στο πλαίσιο ενός κόσμου που γερνάει, η 

προοπτική αντιμετώπισης και εξάλειψης ενός αιτιολογικού παράγοντα που 
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προδιαθέτει σε πλήθος αρνητικών συνεπειών τόσο για τη μητέρα όσο και για το 

νεογνό, αποτελεί από μόνη της μια ιδιαίτερη πρόκληση. 

Για να πετύχει όμως οποιαδήποτε παρεμβατική προσπάθεια, απαιτούνται 

κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να εξασφαλίζονται προς δύο 

κατευθύνσεις:  

1. Προς την πλευρά των επαγγελματιών του συστήματος υγείας

Σε μελέτες έχει φανεί πως η θεραπεία μέσω ρινικής μάσκας μπορεί να 

χορηγηθεί με ασφάλεια σε εγκύους (Ursavas 2009, Roush 2004, Edwards 2000, 

Lewis 1998, Kowal 1989). Επιπλέον, στη μελέτη των Guileminault και συνεργατών 

αναφέρεται πως στις 12 έγκυες γυναίκες με διαγνωσμένο σύνδρομο αποφρακτικής 

υπνικής άπνοιας, που χορηγήθηκε θεραπεία με χρήση ρινικής μάσκας (CPAP) καθ’ 

όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, βελτιώθηκαν τα συμπτώματα υπέρτασης και 

προεκλαμψίας, και επιπρόσθετα, όλα τα νεογνά γεννήθηκαν υγιή (Guileminault et al. 

2004) 

, η έγκαιρη 

ανίχνευση και αντιμετώπιση των διαταραχών ύπνου στις εγκύους καθώς και η λήψη 

κλινικών αποφάσεων (clinical decision making) για την έκβαση της κύησης σε σχέση 

και με αυτές, θα πρέπει να αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης όλων των σχετιζόμενων 

με τη διαδικασία κύησης επαγγελματιών υγείας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια περίθαλψη. 

Επιπρόσθετα, στο κλινικό μέρος, η εξέταση των εγκύων για διαταραχές 

ύπνου, ενδεχόμενα μαζί με πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου, θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται σε κάθε προγεννητικό έλεγχο και ιδιαίτερα κατά το τελευταίο 

τρίμηνο της κύησης.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε γυναίκες με ήδη προϋπάρχον 

σύνδρομο απνοιών/υποπνοιών κατά τον ύπνο, προϋπάρχουσα παχυσαρκία, αυξημένη 

περίμετρο λαιμού, εμφάνιση υπέρτασης κύησης, προεκλαμψία ή ιατρικό ιστορικό 

υπέρτασης, και ανεξήγητες γεννήσεις λιποβαρών παιδιών, καθώς σε αυτές τις 

περιπτώσεις ελλοχεύει κίνδυνος μεγαλύτερης υποψίας εμφάνισης συνδρόμου 

απνοιών/υποπνοιών ή συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας κατά τον ύπνο. 

Άπαξ και διαγνωσθούν διαταραχές της αναπνοής θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη η πιθανότητα θεραπείας μέσω ρινικής μάσκας, (CPAP), ή ειδικότερων 

ενδοστοματικών συσκευών, που στόχο έχουν τη βελτίωση της αναπνοής της εγκύου. 
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 Ενδεχόμενα θα έπρεπε να σχεδιαστούν η να διερευνηθούν πιο ενδελεχώς και 

κάποια standards που αφορούν την αποκατάσταση των διαταραχών αναπνοής στις 

εγκύους. 

2. Προς την πλευρά του υπόλοιπου πληθυσμού

Παράλληλα, στις γενικότερες κατευθυντήριες οδηγίες για τη σωστή προαγωγή 

υγείας της εγκύου θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται και συμβουλευτικές οδηγίες για 

σωστές τακτικές και θέσεις κατά κατάκλιση που διευκολύνουν την αναπνοή, και τη 

σωστή επέλευση του ύπνου. Σε αυτές θα μπορούσαν δυνητικά να περιλαμβάνονται: 

αποφυγή ανάσκελης θέσης σώματος στον ύπνο, και προτίμηση πλάγιας θέσης, 

αποφυγή υπερβολικής λήψης βάρους, σχεδιασμός και διατήρηση ενός τακτικού 

προγράμματος ύπνου, αποφυγή καφεΐνης και βαρέων γευμάτων πριν τον ύπνο, καθώς 

και περιορισμός των ενδιάμεσων μεσημεριανών διαλλειμάτων ύπνου (σιέστα), 

εκμάθηση τεχνικών χαλάρωσης, και αποφυγής του πόνου στη μέση, ελαχιστοποίηση 

των θορύβων μέσα στο υπνοδωμάτιο, περιορισμός των υγρών μετά από κάποια ώρα 

αργά το απόγευμα, για να μειωθεί η νυχτερινή συχνότητα λειτουργίας του 

ουροποιητικού. Επιπλέον, θα μπορούσαν να δοκιμαστούν τεχνικές που ελέγχουν τη 

διέγερση όπως η χρήση του κρεβατιού μόνο όταν η έγκυος νυστάζει, αλλαγή 

δωματίου σε περίπτωση που δυσκολεύεται να κοιμηθεί, επιλογή του κατάλληλου 

, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

πως,  όπως αναφέρθηκε, πολύ συχνά η εμφάνιση διαταραχών ύπνου, λόγω έλλειψης 

γνώσης της των συνεπειών τους και της σημασίας που μπορεί να έχουν για την έγκυο 

γυναίκα αλλά και το νεογνό, υποεκτιμάται τόσο από τις έγκυες όσο και από τα άτομα 

από το οικείο τους περιβάλλον. 

Με γνώμονα αυτή την εδραιωμένη στάση και αντίληψη, οι πρωτοβουλίες 

Δημόσιας Υγείας θα πρέπει καταρχήν να εστιαστούν προς την κατεύθυνση της 

ενημέρωσης αυτών των ομάδων για τις διαταραχές ύπνου και τις συνέπειές τους στην 

υγεία γενικότερα, αλλά και με έμφαση για την ιδιαίτερη περίοδο της κύησης ώστε να 

καταστεί αντιληπτή  - στο βαθμό που είναι εφικτό – η σημασία που πρέπει να 

αποδίδεται στην ποιότητα αλλά και την ποσότητα του ύπνου ως ζωτικού συστατικού 

μιας ισορροπημένης κατάστασης υγείας. 

Άλλωστε, η αναγνώριση της σημασίας αυτής της κατάστασης υγείας από 

πλευράς πληθυσμού ως αποτέλεσμα μιας σειράς πρωτοβουλιών Δημόσιας Υγείας θα 

ήταν το πρώτο σημαντικό βήμα σε στρατηγικές υγείας βασισμένες στον πληθυσμό 

(population-based health strategies) που θα προσανατολίζονται στην μείωση αυτού 

του φαινόμενου και των συνεπειών του. 
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φωτισμού κα (getting out of bed in the event of prolonged awakenings) (Santiago et 

al. 2001). 

Η εμφάνιση των διαταραχών ύπνου κατά την κύηση οι άμεσες και έμμεσες 

επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τόσο στην υγεία της μητέρας όσο και του νεογνού θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και προς την κατεύθυνση της μετέπειτα εκτίμησης της 

κατάστασης υγείας του παιδιού.  

Η υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη θεωρείται σημαντικό θέμα δημόσιας 

υγείας καθώς σχετίζεται πρωτίστως με αυξημένα ποσοστά νεογνικής θνητότητας και 

θνησιμότητας (Haram et al. 2007, Aucott et al. 2004), παιδικής νοσηρότητας (χρόνια 

προβλήματα αναπνευστικού και κεντρικού νευρικού συστήματος, παιδικός διαβήτης), 

αλλά συνδέεται και με αυξημένα ποσοστά προσωρινών ή μόνιμων προβλημάτων που 

αφορούν την νευροψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού (διαταραχές ανάπτυξης, 

συμπεριφορικές και ψυχιατρικές διαταραχές) (Walker & Marlow 2009)  

Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι διαταραχές ύπνου κατά τη 

διάρκεια της κύησης και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτές, αποτελούν ένα 

πολυδιάστατο ζήτημα δημόσιας υγείας, με πολλαπλές προεκτάσεις και σαν τέτοιο θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι η υπάρχουσα γνώση σχετικά με το 

συγκεκριμένο αυτό θέμα είναι περιορισμένη και χρήζει περαιτέρω επιδημιολογικών 

ερευνών, που να συμπεριλαμβάνουν και κλινικές και εργαστηριακές εκτιμήσεις 

(πολυσωματοκαταγραφική εκτίμηση), ώστε να κατανοηθεί πλήρως το φάσμα των 

αιτιοπαθολογικών μηχανισμών μέσα από τους οποίους οι διαταραχές του ύπνου 

επηρεάζουν την υγεία του εμβρύου και κατά συνέπεια του νεογνού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

3. ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ 

1. Καθόλου ανανεωμένη 

Τώρα θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για τις συνήθειές σας στον ύπνο: 
 
3.1c Πόσες ώρες κοιμάστε συνήθως την ημέρα, κατά την διάρκεια της κύησής 
σας;  
1.  παραπάνω από 10 ώρες 
2.  8-9 ώρες 
3.  6-7 ώρες  
4.  4-5 ώρες  
5.  Λιγότερο από 4 ώρες 
999. Δεν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

3.2Πόσο ανανεωμένη/ φρέσκια νοιώθετε όταν ξυπνάτε το πρωί, ανεξάρτητα από 
τις ώρες που έχετε κοιμηθεί; 

2. Λίγο ανανεωμένη 
3. Μετρίως ανανεωμένη 
4. Αρκετά ανανεωμένη 
5. Πολύ ανανεωμένη 

 
3.3 Παίρνετε κάποιο υπνωτικό ή χαλαρωτικό χαπάκι ή φάρμακο ώστε να 
μπορέσετε να κοιμηθείτε πιο εύκολα; 
0. όχι  
1 .ναι  
999. Δεν ξέρω/Δεν απαντώ 
 
3.4 Αν ναι, πείτε μας την ονομασία του φαρμάκου και την εβδομαδιαία 
δοσολογία του (υποσημείωση για συνεντεύκτρια να συμπληρώνεται με βάση το 
βιβλιάριο ασθενείας-ιατρικό φάκελο εγκύου) 

ΦΑΡΜΑΚΑ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ 
 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΟΥ 

 
2τύπος 
(υπογραμμίστε) 
Χαπάκια, 
δισκία 
κ/σούπας, 
κ/γλυκού, ml, 
κρέμα, αλοιφή, 
εισπνοές, 

 
3. ποσότητα 

11-34ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ ΤΟ 
ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 
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ρινικό σπρέι, 
im, iv, sc. 

1          11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 32 33 34  

2   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 

3 
 

  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 

4   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 

5   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 

6 
 

  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 

999. Δεν ξέρω/Δεν απαντώ 
 
3.5 Πόσο συχνά ροχαλίζετε κατά τη διάρκεια του ύπνου ( η ερώτηση αυτή μπορεί 
να συμπληρωθεί και από το σύζυγο/σύντροφο) 

1. Ποτέ 
2. Σπάνια (1-2 βραδιές το μήνα) 
3. Περιστασιακά (1-2 βραδιές την εβδομάδα) 
4. Συχνά (3 βραδιές την εβδομάδα) 
5. Πολύ συχνά-πάντα (περισσότερες από 3 βραδιές την εβδομάδα) 

  999.   Δεν ξέρω/δεν απαντώ 
 
3.6 Τι πιθανότητα υπάρχει, όταν δεν αισθάνεστε κουρασμένη να σας πάρει για 
λίγο ο ύπνος ή να κοιμηθείτε τελείως στις παρακάτω περιπτώσεις: (Οι ερωτήσεις 
που θα σας κάνω αναφέρονται στον συνηθισμένο τρόπο ζωής σας πρόσφατα. 
Ακό μη και αν δεν έχετε κάνει κάτι από  αυτά πο υ θα σας ρωτήσω πρόσφατα, 
προσπαθήστε να βρείτε πως θα σας επηρέαζαν). 
 

1. Διαβάζοντας καθισμένη 
0. Καμία πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
1. Ελάχιστη πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
2. Μέτρια πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
3. Μεγάλη πιθανότητα να αποκοιμηθώ 

 
2. Βλέποντας τηλεόραση 

0. Καμία πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
1. Ελάχιστη πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
2. Μέτρια πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
3. Μεγάλη πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
 

3. Καθισμένη ή και αδρανής σε δημόσιο χώρο (π.χ. θέατρο, ή συγκέντρωση) 
0. Καμία πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
1. Ελάχιστη πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
2. Μέτρια πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
3. Μεγάλη πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
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4. Επιβάτης σε αυτοκίνητο για μία ώρα χωρίς στάση 

0. Καμία πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
1. Ελάχιστη πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
2. Μέτρια πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
3. Μεγάλη πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
 

5. Ξαπλωμένη το απόγευμα για ξεκούραση 
0. Καμία πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
1. Ελάχιστη πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
2. Μέτρια πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
3. Μεγάλη πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
 

6. Μιλώντας σε κάποιον καθισμένη 
0. Καμία πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
1. Ελάχιστη πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
2. Μέτρια πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
3. Μεγάλη πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
 

7. Καθισμένη σε ήσυχο περιβάλλον μετά το μεσημεριανό χωρίς να έχετε 
καταναλώσει αλκοόλ 
0. Καμία πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
1. Ελάχιστη πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
2. Μέτρια πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
3. Μεγάλη πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
 

8. Σε αυτοκίνητο ενώ είστε σταματημένη για λίγα λεπτά λόγω κίνησης 
0. Καμία πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
1. Ελάχιστη πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
2. Μέτρια πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
3. Μεγάλη πιθανότητα να αποκοιμηθώ 
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